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1. közbeszerzési rész

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Azonosító: 20030

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzék szám: 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)

Azonosító: DXC Technology Magyarország KorJátolt
Felelősségű Társaság

Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla Út 43-47.

Cégjegyzék szám: 01-09-075933

Adószám: 10534296-2-44

Bankszámlaszám: 1080000’7-32376016-00000000

Képviseli: Czibók Zoltán

Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó),

Vevő és Eladó (a továbbiakban: Vevő és Eladó külön-külön említve: Fél, együtt említve: Felek)
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2018/S 022-045735 ill. KE-1510/20l8. szám alatt, a központosított közbeszerzés hatMya „
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alá tartozó Intézmények részére „Microsoft szoJkverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása,
verzió-követése, cseréje, valamint Új szoftverlicencek beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások
teUesításe” (rövid név: MSLIC-2018) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között „1 .rész
Microsoü szoftver licencek I. (LSP)” című keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KIvI azonosítószáma: KMO1O1-O1O5MSLIC18

KM aláírásának dátuma: 2018. május 2.

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától terjedő 24 hónapos határozott időtartam

KM keretösszege: 30.000.000.000 forint ± Áfa.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a
Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban DKU rendelet) 2019. október 31-én és november 1-jén hatályba lépett
módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség Zn. (továbbiakban: DKU Zn.) a
KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

A DKÜ Zrt. a Kormány — a DKÜ rendelet 30. ~ (7a) bekezdése szerint hozott — egyedi döntése alapján
a Megrendelő, mint Ajánlatkérő javára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: KM.) 105. ~ (2) bekezdésének c) pontja alapján „Microsoft nagyvállalati licensz
szerződés - Enterprise Agreement — beszerzése 2019 időszakra” tárgyában folytatott le
közbeszerzésj eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési
igényének kielégítése érdekében.

Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés ás az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést — meghatalmazás alapján —

a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállal.

Eladó kijelenti, hogy a Microsoft Ireland Operations Limited (a továbbiakban: Gyártó között)
nagyvállalati licenc konstrukciói szállítására képes, azaz Microsoft Licensing Solution Provider (LSP)
jogosultságú partnere.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
flgyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés 1.
számú mellékletében (műszaki leírás) foglaltakat.

‘A szerződés véglegesítése során kerül véglegesítésre vagy törlésre.



2. A szerződés célja, tárgya, mennyisége

2.1. Vevő célja ajelen szerződés I. számú mellékletben (Műszaki leírás) meghatározott számú, ott
nevesített licencekhez szükséges licenckövetés, licencbővítés és frissítési garancia beszerzése.

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

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A „Microsoü nagyvállalati licensz szerződés - Enterprise Agreement - beszerzése 2019
időszakra” eljárás eredményeképpen létrejött jelen szerződés alapján az I. rész vonatkozásában
Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott mennyiségben és részletezés szerinti (Megrendelt termék- és árlista, melyet az
Eladó ajánlatának részét képező Ajánlattételi lapnakiárrészletező táblázat megfelelően kell
kiállítani), jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő
termékek biztosítását.

2.3. Eladó feladata a jelen szerződés 1. számú melléklet Műszaki leírás 2.1 pontja szerint
meghatározott licene termékekhez szükséges licenckövetés, licencbővítés és frissítési garancia
szállítása 2019.12.31-ig terjedő időszakra.

2.4. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a DXC Technology
Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje

.A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása, valamint az,
hogy Vevő Gyártóval a megrendelt termékekre vonatkozó licenszszerződést aláírja. A licencszerződés
ajelen szerződés 6. számú mellékletét képezi.

3.2. Eladó a szerződés hatályba lépésekor, legkésőbb azonban a hatályba lépést követő 602 napon belül
köteles átadni Vevőnek a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott módon az ott meghatározott
licencigazolást.

3.3. A szerződés megszűnik, hajelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

3.4. Jelen szerződés teljesítésének határideje - a KM IV.6.a) és b) pontjában foglaltakat kivéve nem
haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.

4. A teljesítés helye: 1145 Budapest, Róna utca 54-56.

2 Amennyiben a szerződésben egy határidő, vagy időtartamban „nap”-ban kerül meghatározásra,

ezalatt Vevő minden esetben naptári napot ért, ellenkező esetben Vevő kifejezetten jelzi a „nap”
típusát (p1. munkanap, banki nap, munkaszüneti nap stb.)



5. A teljesítés módja

5.1. A szerződés szerinti termékek biztosítása elektronikus úton történik.

5.2. Eladó a 3.2 pontjában megadott határidőn belül köteles átadni Vevőnek a jelen szerződés 2.
pontjában és az 1. számú mellékletben meghatározott termékekre vonatkozó licencigazolást,
úgy, hogy a Gyártó honlapján https://www.microsoü.comllicensing!servicecenter/ oldalon
vagy az ennek a helyébe lépő webhelyen a termékekre vonatkozó visszaigazolás megjelenik.

5.3. Eladó kijelenti, hogy az LSP partnerség mellett rendelkezik minden további, jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedéllyel és jogosultsággal.

5.4. Eladó köteles a KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást biztosítani, feladatokat
teljesíteni a jelen szerződésben ás annak melléleteiben meghatározottak szerint. A teljesítéshez
magyar nyelvtudás szükséges, amennyiben Eladó szakembere nem rendelkezik magyar
nyelvtudással, ebben az esetben szaktolmács biztosítása Eladó kötelezettsége és költsége.

5.5. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell Vevőt a
késedelem tényéről, okairól és a várható teljesítési időpontról abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell.

5.6. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.7. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe a Kbt. 138. *-ban meghatározottak szerint.

5.8. 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/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) - (4)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5.9. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség —

jelen szerződés szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.10. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben előírt feltételek
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be. A L(’~
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5.11. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő Számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

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

5.13. A teljesítésre egyebekben a KM VI.1 pontjában meghatározott vonatkozó rendelkezések
irányadók.

6. Átadás-átyételre vonatkozó előírások

6.1. A Jelen szerződés 5.2. pontja szerinti licencigazolás(ok) sikeres visszaigazolásról— azaz, ha a
Jelen szerződés 2. pontJa szerinti termékekre vonatkozó licencigazolás a Gyártó honlapján
https:/!www.nncrosoJ~.com!licensing/servicecenter! oldalon vagy az ennek a helyébe lépő
webhelyen megjelenik - Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyben rögzíti a visszaigazolás 5.2.
pont szerinti megjelenésének időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, Vevő
észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel
sikeres volt-e vagy sem.

6.2. Az igazolás átvételének megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni;

az átadás-átvétel időpontja és helye,

Felek képviselőinek neve és beosztása,

az átvétel megtagadásának az indoka,

Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,

a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,

Felek képviselőinek aláírása.

6.3. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le melyre a jelen pont (6. pont) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az
ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni és annak legkorábbi időpontja az
eredménytelen átadás-átvételt követő nap lehet. Az ismételt sikertelen átvételt követően Vevő a
meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől.

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

6.4. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg. L
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7. Teli esítésigazolás

7.1. Vevő, amennyiben a 6.1 pont szerint a licencigazolások átvétele sikeres volt haladéktalanul,
de legkésőbb tizenöt napon belül köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú
melléklet), amelyet mindkét Félnek alá kell írnia. A Teljesítést Igazoló Bizonylat kötelező
melléklete a 6.1. pont szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyv. A Teljesítést Igazoló Bizonylaton a
jótállási idő kezdetét rögzíteni kell, mely időpont kezdete a 6. pont rendelkezése szerinti
teljesítési időpont.

7.2. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: DKU Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban
bekövetkezett változást.

7.3. Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKU Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

8. A fizetendő ellenérték

8.1. Ajelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.

8.2. Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 1.055.825.322,- Ft ± AFA, azaz
Egymiiliárd- ötvenötmillió-nyolcszázhuszonötezer-háromszázhuszonkettő forint + ÁFA.

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

8.4. Eladó a Gyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Vevő részére, olyan
összegben, amelyet a Gyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkori saját
nettó listaáraiból.

Kedvezmény mértéke: a szerződés 2. számú melléklete szerint

Kedvezmény összege: 226.880.559 Ft ± ÁFA

8.5. A 8.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 8.2. pontban meghatározott nettó ár
különösen tartalmazza a beszerzéssel, behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és
költségek, Gyártói árkedvezmény (8.4. pont), a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
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86. A közbeszerzési díjat Vevő a DKÜ rendelet 14. ~ (2) bekezdésének d) pontja alapján
közvetlenül az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A közbeszerzési díj alapja a
keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő
visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± AFA.

8.7. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (8.2. pont) 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.

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

9. Fizetési feltételek

9.1. Eladó a jelen szerződés 8.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (I); és (6)
bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított
számlák ellenében, az igazolt teljesítést követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt
teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt
be a Vevőnek. A számlán csak a KM és jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről Vevő által megadott finanszírozási
forrásonkénti bontásban (NISZ Zrt.; MIII és ITM TA) egy-egy számla kiállítására köteles a 2.
számú mellékletben meghatározottak szerint. Eladó a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi az
elektronikus számla befogadását is az e_invoice@nisz.hu e-mail címen.

9.2. A benyújtandó számlák kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet), illetve az Eladó által kitöltött licencekre
vonatkozó termékinformációt tartalmazó excel adatbázis, papíralapon, melyek hiányában Vevő
jogosult visszaküldeni a számlát.

9.3. Fizetési feltételek a NISZ Zfl. finanszírozási forrásra kiállított 1db számla esetén

A Vevő az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem megengedett.

A számla szabályszerű kiállítása titán az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadó 9.1. ponti e
mail címére küldi.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,
VTSZ/TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés
számot valamint fizetési határidőként 30 napot,
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b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, 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.

A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek (9.3.
pont) központi iktatójába érkezésétől vagy a Vevő elektronikus számla e-mail címére történő
beérkezéstől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba
nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
meghatározott címre (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy e i;n’oice(ö~;ziszIn’ e-mail címre nyújtja
be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összeWggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, ás melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól
a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegély igénybevétele nélkül.

Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

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

9.4. Fizetési feltételek ITM TA finanszírozási forrásra kiállított 1db számla esetén

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a 9.1., 9.2. ás a 9.3. pont figyelembevételével az
alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződésszámot, L
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b) a támogatási szerződés iktatószámát: UNFEO/20791-6/2019-ITM

c) a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 169. *-a szerinti előírásoknak,

d) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,
VTSZ/TESZOR számát, fizetési határidőként 30 napot,

e) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,

f) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

10. JótáHás, szavatosság

10.1. Eladó a Szerződés szerint biztosítandó termékekre a KM-ben meghatározottak szerinti jótállási
vagy szavatossági, vagy egyéb garanciális illetve felelősségi feltételeket vállalja. Eladó jótállási,
szavatossági felelősségére egyebekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései
az irányadók. Ajótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó viseli.

10.3. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy jogosított.
Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyanjoga, így különösen szellemi
alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy
védjegye), amely Vevőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy
megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás
Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem
felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — jogosult választása szerint a
szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani vagy attól elállni.

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

11. Kötbér

11.1. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 3.2. pontjában meghatározott
határidőig Vevő jelen szerződés 2. pontja szerinti termékekre vonatkozó igazolása a Gyártó
honlapján https://www.microsoft.com!licensinglservicecenter/ oldalon nem jelenik meg, Eladó —

késedelmi kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kőtbér maximális mértéke a kötbér alap 20 %-a, a késedelmi
kötbérrel terhelt időszak maximum 25 naptári nap. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen
teljesített termék nettó ára.



11.3. Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelős jelen szerződés meghiúsulás, illetve 25 naptári
napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
illetve elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kőtbér fizetésére lesz kötelezett.

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%. A kötbér alapja a nem teljesített, ill, a késedelmesen
teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Vevőnek Eladót írásban részletesen tájékoztatnia
kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint
a kötbérezéssel érintett termékek köréről.

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

11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. A meghiúsulási
kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

b) a késedelmi vagy hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,

c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,

d) jelen szerződés 13.5. pontjában (titoktartási kötelezettség megsértése) szabályozott esetben,

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



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

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

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

12.7. Jelen Szerződés megszűnik, amennyiben Eladó a továbbiakban nem képes Gyártó nagyvállalati
licenc konstrukciói szállítására, azaz a Microsoft Licensing Solution Provider (LSP)
jogosultságú partnersége megszűnik.

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

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

12.10. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik Felet. A szerződés
megszünésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.11. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, az

- Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. ~ (5) bekezdésében foglaltakat,
továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben
foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési
jogosultságát, valamint,

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: b~fotv.) 26. *-ában, és az 1. melléklet, III. 4. pontjában foglaltakat,
amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra
hozatalt Eladó még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatja meg.
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13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásábaxi, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

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

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

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

14. Felek közötti kapcsolattartás3

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Rott Gábor

Beosztása: Operációs rendszerek üzemeltetési
osztályvezető

. ‘ Rott.Gabor@nisz.hu
Email cime:

Telefonszáma: ±3617957176

Mobiltelefon száma: ±36305761120

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Lakatos Péter

Beosztása: Microsoft kompetencia-központ vezető

Levelezési címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
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Telefonszáma: ±361 279-8000

Mobiltelefon száma: ±36 70 500-2078

e-mail címe: plakatos4@dxc.com

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek együttesen:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult

Neve: Bakos Béla

Beosztása: Kormányzati adatközpont és
rendszerüzemeltetési ágazati igazgató

Levelezési címe: 1148 Budapest, Róna u. 54-56.

Telefonszáma: ±3617955017

Mobiltelefon száma: ±36305764722

Email címe: Bakos.Bela@nisz.hu

Neve: Kiss-Lajos Zoltán

Beosztása: Rendszerüzemeltetési igazgató

Levelezési címe: 1148 Budapest, Róna u. 54-56.

Telefonszáma: ±3617957150

Mobiltelefon száma: ±36305552229

Email címe: Kiss-Lajos.Zoltan®nisz.hu

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

14.4. A Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a Szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapcsolattartók adatait a Felek az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendeletének (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95146/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) rendelkezései szerint kezelik. A
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Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a munkavégzésre irányuló
jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek által a másik Fél részére
továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint, a szerződéses partnerük
jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és
ideig.

14.5. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek ax adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, bogy
a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk
köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefiiggésben, a Felek közötti
kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig — amennyiben a
szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig -

az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek
ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik,
hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek
arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes
adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által
szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

14.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betarUák a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXIL törvény, valamint a GDPR rendelkezéseit.

14.7. Felek rögzítik, hogy minden,jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy egyéb
értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

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

14.8. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. 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 feladás napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major



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

15.2. A Jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek
be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését
akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen
szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre
láthatók és nem voltak elháríthatók, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);

b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;

c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;

d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;

e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;

1) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiomak közvetlen összernggésben kell álhia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefiiggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

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

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

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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



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

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

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

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

16.6. 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 j ogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a Klvl-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés
helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása
nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési
dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként
rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza
akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen
szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi

16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre
vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó
tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy
a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal
felmondani, vagy attól elállni.

16.9. A megkötött szerződés a DKÜ Rendszerre feltöltésre kerül.



l6.1O.Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek4:

1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (a
Közbeszerzési eljárásban beadott Ajánlati ár részletező lapnak megfelelően)

3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól

4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat

5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata (KM szerint)

6. számú melléklet: Vevő és Gyártó által kötött liceneszerződés

7. számú melléklet: A keretmegállapodás teljesülésére vonatkozó adatot tartalmazó DKÜ
Rendszer oldal kinyomtatott képe

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 75 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó
kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2019. december 30.

Vevő Eladó
képviseli: képviseli:

Banesics Ferenc Czibók Zoltán
vezérigazgató / (...‚ . ügyvezető

NISZ Nemzeti Infokommunik’ciós Szolgáltató DXC Technology Magyarország Kft.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

NISZ Nemzeti lnfokommuflikóciős Szolgáltató
Zártkörüefl Működő Részvönytarsasag

1061 BudapeSt, Csokonai utca 3.

$zámlaSzám~ 104032390002718300000001
Adószám: 10585560-2-44
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1. számú melléklet a . számú
nyilvántartási szerződéshez

Műszaki leírás



MŰSZAKI LEÍRÁS

1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS CÉLJA:

Ajánlatkérő részére - az Ajánlatkérő és a Microsoft Ireland Operations Ltd. által kötött (Microsoft
Enterprise Agreement nagyvállalati licensz szerződések (számlázási Beléptetés) keretében korábban
biztosított Nagyvállalati termékekhez, Nagyvállalati Online szolgáltatásokhoz és További
Termékekhez (a továbbiakban: Termékek) - szükséges licenckövetés, licencbővítés és frissítési
garancia szállítása a műszaki leírás 2. pontjában megadott részeknek megfelelően a.Microsoft által
meghatalmazott partneren keresztül.

2. A BESZERZÉS TÁRGYA

Microsoft licencek biztosítása 2019
2.1 Licencbővítés és szoftverkövetés szállítása

Ajánlattevő feladata a műszaki leírás 4.1 pontjában megadott táblázatban szereplő, licenc-l től
licenc-42-ig termékekhez szükséges licenckövetés, licencbővítés és frissítési garancia
szállítása 2019.12.31.-ig terjedő időszakra, a szerződéskötéstől számított 60 napon belül a
gyártói licensz konstrukciónak megfelelően.

2.2 Azure monetary commitment szállítása
Ajánlattevő feladata a műszaki leírás 4.2 pontjában megadott táblázatban szereplő, licenc-43
termék szállítása a szerzödéskötéstől számított 60 napon belül a gyártói licensz
konstrukciónak megfelelően. A termék felhasználhatósága a szállítástól számított 12 hónap.

3. EGYENÉRTÉKŰSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Ajánlatkérő a műszaki leírás 4. pontjában meghatározott szoftverkövetéssel, licencbővítéssel és
frissítési garancia biztosításával kapcsolatosan az alábbi egyenértékűségi követelményeket fogalmazza
meg.

A licensz szerződések biztosítsák:

o Ajánlatkérő meglevő licenszeinek magasabb verzióra történő átváltását (step-up) különbözeti
licensz megrendelésével.

o A licenszek kiterjesztett támogatási (extended support) időszaka alatt a gyártó által kibocsátott
ingyenesen biztosított biztonsági javításokat tartalmazó javítócsomagok (hotfix) biztosítását.

o A szoftverek gyártója által biztosított tervezési támogatás biztosítását:
- a munkaállomások telepítéséhez, szoftver verziók bevezetéséhez;
- a SharePoint infrastruktúrához és Új SharePoint verziókhoz;
- Lync és Exchange környezetekhez;
- SQL Server infrastruktÚrához;
- Microsoft fejlesztői eszközökhöz;
- Privát felhő, Azure bevezetéséhez kapcsolódóan.

o A meglevő licenszek Ajánlatkérő számítógépeire történő telepítését, illetve áthelyezésének
lehetőségét.

o Windows Enterprise CBB operációs rendszer használatára való jogosultságot.
o Microsoft Desktop Optimalization eszközök és megoldások használatát.



o A 4. pontban szereplő termékekhez gyártó által biztosított Oktatási utalványok felhasználását
ás E-Leaming anyagok biztosítását.

o Eltérő nyelvi verziók használatának lehetőségét ugyanazon eszközön újratelepítés nélkül, a
megfelelő nyelvi csomagok telepítésével (multi language pack).

A műszaki kiírás 2.1 pontjában szereplő, a 4.1 pontban részletezett termékek esetében

o A meglevő licenszeken felül további licenszek jogszerű használatát a szoltver&issítési időszak
alatt minden év 12.31.-éig további megrendelés nélkül. Ajánlatkérő a licenszek növekményét
évente legalább egy alkalommal rendeli meg.

o Ajánlatkérő tulajdonában lévő, a szerződés 4.1 pontjában megadott mennyiségű szoftver
licenszek 2019.12.31.-ig kibocsátásra kerülő Új verzióinak használatára vonatkozó
automatikus jogosultságot, további megrendelés vagy beszerzés nélkül

A műszaki kiírás 2.2 pontjában szereplő, a 4.2 pontban részletezett termék esetében

o A beszerzésre kerülő Azure Monetary Commitmentek felhasználhatósága a szállítástól
kezdődőn 12 hónap.



4, Bes’er,enúo termékek
4.1 Licenszkövetés (software assurance) és Új licenszek beszerzése

DKÜ Cikkszám DKÜMegnevezés Összesen NISZ MHZ ITM TA
Forrás forrás forrás

(db) (db) (db)

Licenc-1 AAD-33 1 77-EA-Non- Microsoft®M365E5FromSA Shared Aing MonthlySub Per User 1200 0 0 1200
Specific-EP

Licenc-2 AAD-33204-EA-Non- Microsoft®M365E3 ShrdSvr AllLng MonthlySub- 42408 7416 17040 ‘ 17952
Specilk-EP VolumeLicense MVL 1 License PerUsr .

Licenc-3 AAD-33200-EA-Non- Microsoft®M365E3FromSA ShrdSvr AllLng MonthlySub- 11868 0 0 11868
Spccific-EP VolumeLicense MYL 1 License PerUsr

Licenc-4 AAA-l0766-EA-Non- Microsoft®WinE3perUserFromSA AllLng 91800 91800 0 0
Specific-EP MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1 License PerUsr

Licenc-5 ÁAA-10760-EA-Non- Mierosoft®EntMobandSecurityE3FromSA ShrdSvr AllLng 91800 91800 0
Specific-EP MonthlySubscriptions-VolumcLicense MVL 1 License PerUsr

Licenc-6 AAA-10784-EA-Non- Microsoft® ECAL Bridge for EMS FromSA ÁllLng Monthly 91800 ‚ 91800 0 0
Specific-EP Subscriptions-VolumeLicense Microsoü Volume License PerUsr : ‚

Licenc-7 AAD-33200-EA-Non- Microsof’t®M365E3FromSA ShrdSvr AllLng MonthlySub- 13200 13200 0 0 ‘

Specifie-EP VolumeLicensc MVL 1 License PerUsr

Licenc-8 NK7-00066-EA-1 Yr(s) Microsoft®IdentityManager-CAL AllLng SoftwareAssurance 10423 ‚ 10423 0 ‘ 0
Remaining-AP MVL iLicense UsrCAL ‚

Licenc-9 H22-00475 -EA- 1 Yr(s) Microsoft®Proj ectServer AllLng SofiwareAssurance MVL 3 3 0 0 ‘



Licenc-1 5 228-04433-EA-i
Remaining-AP

Licenc-1 6 31 2-02257-BA-i
Remaining-AP

Licenc-1 7 395-02504-EA-1
Remaining-AP

Licenc-1 8 5HU-0021 6-BA-i
Remaining-AP

Microsoft®ProjünlineProfessionalFromSA ShrdSvr AllLng
MonthlySubscriptions-VolurneLicense MVL 1 License PerUsr

JTM TA
forrás

(db)

DKÜ Ciklcszám DKÜ Megnevezés Összesen NISZ MHJ
Forrás forrás

(db) (db)

Remaining-AP 1 License

Licenc-1 O 3Q2-00002-BA-Non-Specific- Microsoft®ProjOnlineEssentials ShrdSvr AllLng !

AP Monthlysubscriptions-VoluineLicense MVL ILicense PerUsr
180 [

1704

180 0 0

1404 0 300[Licenc-1 1 7LS-00002-EA-Non-Speciflc- Microsoft®ProjOnlineProfessional Shrdsvr AllLng
AP MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL iLicense PerUsr

Licenc-i 2 7MK-00002-BA-Non-
Specific-AP

Licenc-1 3 9K3-00002-BA-Non-Specific- Microsoü®VisioOnlinePlan2FromSA SbrdSvr AIlLng
AP MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL iLicense PerUsr

Licenc-14 N9U-00002-EA-Non-Spccific- Microsoft®VisioünlinePlan2 ShrdSvr AllLng
AP MonthlySubscriptions-VolumeLicense MVL 1 License PerUsr

Yr(s) Microsoft®SQLserverStandardBdition AlILng ‘

SoftwareAssurance MYL iLicense ‚

Yr(s) Microsoft®ExchangeServerStandard AllLng SoftwareAssurance !

MVL iLicense

Yr(s) Microsoft®BxchangeServerBnterprise AllLng Sof~wareAssurance
MVL iLicense

948: 840 ~: 108

804 204 0 600.

3768 3648 0 ‘ 120

3 3 0 0

ii, ii: O O

Yr(s) Microsoft®SfBServer AlILng SoftwareAssurance MVL ILicense

9. 9 0 0~

3 O O



Licenc-i 9 6VC-01253-EA-i
Remaining-AP

Licenc-20 6VC-0 1254-BA-i
Remaining-AP

Licenc-21 6YH-00586-EA-1
Remaining-AP

Licenc-22 76N-02550-EA-1
Remaining-AP

Licenc-23 YJQ-00343-EA- 1
Remaining-AP

Licenc-24 7NQ-00292-EA-1
Remaining-AP

Licenc-25 9EN-00 1 95-EA-1
Remaining-AP

Licenc-26 90A-003 10-BA-i
Remaining-AP

Licenc-27 9GS-OOi 30-BA-i
Remaining-AP

Licenc-28 H04-00268-EA-1
Remaining-AP

DKÜ Cikkszárn DKÜMegnevezés Összesen NISZ Mm ITM TA
Forrás f01á5 : forrás

(d/) (db) : (db)

Yr(s) Microsoft®WinRmtDsktpSvcsCAL A1lLng SoftwareAssurance
MVL iLicense DvcCAL

Yr(s) Microsoft®WinRnitDsktpSvcsCAL AHLng SoftwareAssurance
MVL lLicense UsrCAL

Yr(s) Microsoft®SkypeforBusiness A1lLng SoftwareAssurance MVL
I License

60 60

935~ 885

0 0~

0 50

100 : 100

Yr(s) Mierosoft®SharePointEnterpriseCAL AllLng SoftwareAssurance 10 10 0 0
MVL iLicense UsrCAL . :

O 0.

20 12 OYr(s) Microsoft®SQLsvrEnterpriseCore AHLng SohwareAssurance
MVL 2Licenses CoreLic

Yr(s) Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng SoftwareAssurance ‘

MVL 2Licenses CoreLic

Yr(s) Microsoft®SysCtrStandardCore AlILng SoftwareAssurance MVL
1 6Licenses CoreLic

Yr(s) Microsoft®CorelnfraSvrSteStdCore AllLng SoftwareAssurance
MVL I 6Licenses CoreLic

Yr(s) Microsoft®Corein&astructureSvrSteDCCore AllLng
SofiwareAssurance MVL 1 6Licenses CoreLic

49 21 12 16

49 49 0’ 0:

320 ‘ 281 20 19

Yr(s) Microsoft®SharePointServer AllLng SofiwareAssurance MVL
iLicense ‘

6 6 o o

0~ O5 5,



DKÜ Cikkszárn DKÜMegnevezés Összesen NISZ MHZ ITM TA
Forrás forrás forrás

(db) (db) (Wi)

Licenc-29 359-00792-EA-1 Yr(s) Microsoft®SQLCAL AllLng SoftwareAssurance MYL lbicense 5 5 0 0
Remaining-AP DvcCAL

Licenc-30 359-00961-EA-1 Yr(s) Microsoft®SQLCAL AIlLng SoftwareAssurance MYL ILicense 31 31 0 0
Remaining-AP UsrCAL

Licenc-31 9GA-00313-EA-1 Yr(s) Microsoft®CorelnfraSvrSteStdCore AllLng SoftwareAssurance 36 36 0 0
Remainrng-AP MVL 2Licenses Corebie

Licenc-32 90S-00135-EA-1 Yr(s) Microsof’t®CorelnfrastructureSvrSteDCCore AllLng 52 52 0 0
Remaining-AP SoftwareAssurance MVL 2Licenses CoreLic !

Licenc-33 7JQ-00341-EA-Added at Microsoft®SQLSvrEnterpriseCore AllLng 16 16 0 0
Signing-AP License/SoflwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic

Licenc-34 7NQ-00302-EA-Added at Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng 10 5 5 0
Signing-AP License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic ~L

Licenc-35 R39-00374-EA-Added at Microsoft®Windows®ServerExternalConneetor AllLng 1 0 1 0
Signing-AP License/SoüwareAssurancePack MVL 1 License

Licenc-36 9GS-00128-EA-Added at Microsoft®CorelnüastructureSwSteDCCore AllLng 16 16 0 0
Signing-AP License/SoftwareAssurancePack MVL l6Licenses CoreLic

Licenc-37 90S-00131-EA-Added at Microsoft®CorelnüastructureSvrSteDCCore Ailing SAStepUp 18 18 0 0
Signing-AP MVL 1 6Licenses CorelnfrastructureServerStdCore Corebic

Licenc-38 9GA-00308-EA-Added at Microsoft®CorelnfraSvrSteStclCore AllLng 82 72 10 0
Signing-AP License/SoitwareAssurancePack MVL l6Licenses CoreLic



DKÜ cikk-szám DKÜ Megnevezés : Összesen NISZ MHZ JTM TA
Forrás forrás forrás

: (db) (db) (db)

Licenc-39 H04-00232-EA-Added at Microsoft®SharePointServer AilIng 3 3 0 0
Signing-AP License/SoftwareAssurancePack MVL 1 License

Licenc-40 H22-00479-EA-Added at Microsoft®ProjectServer AllLng License/Sof’twareAssurancePack 1 1 0 0
Signing-AP MVL iLicense

Licenc-41 5HU-00215-EA-Added at Microsoft®SfBServer AllLng License/SoftwareAssurancePack 6 6 0 0
Signing-AP MVL ILicense

Licenc-42 77D-001 1 0-EA-Added at Microsoft®VisualStudioProSubMSDN AIlLng : 3 0 0
Signing-AP License/SoftwareAssurancePack MVL lLicense

4.2 Azure monetary Commitment beszerzése 12 hónapra

DKÜ Cikkszám DKÜ Megnevezés Összesen NISZ MHZ ITM TA
Forrás : forrás forrás

____________ ‚ (c/b) ‘ (c/b) (c/b)

Licenc-43 6QK-0000 1 -EA-Non-Specific- Microsof’t®AzureMonetaryCommitment ShrdSvr AllLng 720 720 0 0
AP MonthlySubscriptions-VolunieLicense MVL 1 License Commit



2. számú melléklet a. Számú nyilvántartási szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

GYÁRTÓ

TERMÉK EGYSÉGÁR6 ÁLTAL MENNYISÉ NE’rrÓ ÁR NEnÓ ÁR NEnÓ ÁR MENNyISÉ NEnÓ össz
(SZOLGÁLT BIZTOSÍTOT G NISZ MENNYISÉG MENNYISÉ NISZ ZRT. M}{I 1TM TA G ÁR

TERMÉKA
ATÁS) (Ft) T ZRT. M~ G ITM TA

ZONOSÍTÓ
MEGNEVEZ KEDVEZMÉ (FT) (FT) (FT) ÖSSZESEN (Fr)(db) (db)

ÉSE NY (dl» (db)
(%)

Microsoft®M36
AAD-33177- 5E5FromSA
EA-Non- Shared AIng 11 172 Ft 19% 0 0 1200 - Ft - Ft 13 406 400 Ft 1200
Specific-EP MonthlySub

Per User 13 406 400 Ft

Microsoft®M36
5E3 ShrdSvr

AAD-33204- Ailing
EA-Non- MonthlySub- 7 000 Ft 19% 7416 17040 17952 51 912 000 Ft 119 280 000 Ft 125 664 000 Ft 42408
Specific-EP Volumeilcense

MVL liicense
PerUsr 296 856 000 Ft

Microsoft®M36
5E3FromSA

AAD-33200- ShrdSvr Ailing
EA-Non- MonthiySub- 6 643 Ft 19% 0 0 11868 - Ft - Ft 78 839 124 Ft 11868
Specific-EP Volumeiicense

MVi lLicense
PerUsr 78 839 124 Ft

6Az egységár tartalmazza a Gyártó által az Ajánlattevő (Eladó) részére biztosított árkedvezményt



Microsoft@Win
E3perUserFrom

AAA-10766- SA AllLng
EA-Non- Mont~~s~~ 1 126 Ft 14% 91800 0 0 103 366 800 Ft - Ft - Ft 91800
Specific-EP .

VolumeLicense
MVL lLicense

PerUsr 103 366 800 Ft

Microsoft®Ent
MobandSecurit

yE3FromSA
AAA-10760- ShrdSvr Ailing
EA-Non- MonthlySubscri 1 309 Ft 19% 91800 0 0 120 166 200 Ft - Ft - Ft 91800
Specific-EP ptions

VolumeLicense
MVL lLicense

PerUsr 120 166 200 Ft

Microsoft®

ECAL Bridge for
EMS FromSA

AAA-10784- Ailing Monthly
EA-Non- subscriptions- 2 028 Ft 14% 91800 0 0 186 170 400 Ft - Ft - Ft 91800
Specific-EP Volumeiicense

Microsoft
Volume License

Perusr 186 170 400 Ft

Microsoft®M36
5E3FromSA

AAD-33200- Shrdsvr AIlLng
EA-Non- MonthlySub- 6 643 Ft 19% 13200 0 0 87 687 600 Ft - Ft - Ft 13200
specific-EP VolumeLicense

MVL lLicense
PerUsr 87 687 600 Ft



M icrosoft®lden
tityManager

NK7-00066-
CAL Ailing

EA-1 Yr(s)
SoftwareAssur 743 Ft 19% 10423 0 0 7 744 289 Ft - Ft - Ft 10423

Remaining
ance MVL

AP
lLicense
UsrCAL 7 744 289 Ft

Microsoft~Proj
H22-00475- ectServer
EA-1 Yr(s) Ailing

292960 Ft 19% 3 0 0 878880 Ft - Ft - Ft 3
Remaining- SoftwareAssur
AP anceMVL

lLicense 878 880 Ft

Microsoft®Proj
OnlineEssential

S ShrdSvr
3Q2-00002- Ailing
EA-Non- MonthlySubscri 1 142 Ft 19% 180 0 0 205 560 Ft - Ft - Ft 180
Specific-AP ptions

Volumeilcense
MVL liicense

Perusr 205 560 Ft

Microsoft®Proj
Onlineprofessi
onal ShrdSvr

7L3-00002- Ailing
EA-Non- MonthlySubscri 4 888 Ft 19% 1404 0 300 6 862 752 Ft - Ft 1 466 400 Ft 1704
Specific-AP ptions

Volumeiicense
MVL liicense

PerUsr 8 329 152 Ft

Microsoft®Proj
7MK-00002- 4 156 Ft 19% 840 0 108 3 491 040 Ft - Ft 448 848 Ft 948

OnlineProfessi
EA-Non- 3 939 888 Ft

onalFromsA



Specific-AP ShrdSvr AlILng
MonthlySubscri

ptions
VolumeLicense
MVL lLicense

PerUsr

Microsoft@Visi

oonlinePlan2Fr
omSA ShrdSvr

91(3-00002- AIling
EA-Non- MonthlySubscri 2 078 Ft 19% 204 0 600 423 912 Ft - Ft 1 246 800 Ft 804
Specific-AP ptions

VolumeLicense
MVL lLicense

Perusr 1 670 712 Ft

Microsoft®Visi
oOnlinePlan2
ShrdSvr Ailing

N91J-00002-
MonthlySubscri

EA-Non- 2 444 Ft 19% 3648 0 120 8 915 712 Ft - Ft 293 280 Ft 3768
ptions

Specific-AP
Volumeiicense
MVL iiicense

PerUsr 9 208 992 Ft

Microsoft9QL
228-04433- ServerStandard
EA-1 Yr(s) Edition Ailing

42197 Ft 19% 3 0 0 126591 Ft - Ft - Ft 3
Remaining- SoftwareAssur
AP ance MVi

lLicense 126 591 Ft

312-02257- Microsoft~Exch
M-l Yr(s) angeServerStan
Remaining- dard Ailing 36 616 Ft 19% 11 0 0 402 776 Ft - Ft - Ft 11
AP SoftwareAssur 402 776 Ft

ance MVi



lLicense

Microsoft@Exch

395-02504- angeServerEnt
EA-1 Yr(s) erprise AIILng

209498 Ft 19% 9 0 0 1885482 Ft - Ft - Ft 9
Remaining- SoftwareAssur
AP anceMVl

liicense 1 885 482 Ft

Microsoft®SfBS
SHU-00216-

erver AllLng
EA-1 Yr(s)

SottwareAssur 162 372 Ft 19% 3 0 0 487 116 Ft - Ft - Ft 3
Remaining

ance MVL
AP

lLicense 487 116 Ft

M icrosofteWin
RmtosktpSvcsC

6VC-01253-
AL AllLng

EA-1 Yr(s)
SottwareAssur 6 234 Ft 19% 60 0 0 374 040 Ft - Ft - Ft 60

Remaining
ance MVL

AP
liicense
DvcCAL 374 040 Ft

Microsoft®Win
RmtDsktpSvcsC

6VC-01254-
AL Ailing

EA-1 Yr(s)
SoftwareAssur 6 234 Ft 19% 885 0 50 5 517 090 Ft - Ft 311 700 Ft 935

Remaining
ance MVL

AP
liicense
IJsrCAL 5 828 790 Ft

Microsott®Skyp
6YH-00586- eforBusiness
EA-1 Yr(s) Ailing

1858 Ft 19% 100 0 0 185800Ft - Ft - Ft 100
Remaining- SoftwareAssur
AP anceMVi

nicense 185 800 Ft



Microsoft~Shar
ePointEnterpris

76N-02550-
eCAL AIILng

EA-1 Yr(s)
SoftwareAssur 5 581 Ft 19% 10 0 0 55 810 Ft - Ft - Ft 10

Remaining
ance MVL

AP
iiicense
UsrCAL 55 810 Ft

M icrosoft®SQL
SvrEnterpriseC

7JQ-00343-
ore AULng

EA-1 Yr(s)
SoftwareAssur 646 322 Ft 19% 12 0 8 7 755 864 Ft - Ft 5 170 576 Ft 20

Remaining
ance MVL

AP
2Licenses
Coreiic 12 926 440 Ft

M icrosoft~SQi
SvrStandardcor

7NQ-00292-
e Ailing

EA-1 Yr(s)
SoftwareAssur 168 573 Ft 19% 21 12 16 3 540 033 Ft 2 022 876 Ft 2 697 168 Ft 49

Remaining
ance MVL

AP
2Licenses
Coreiic 8 260 077 Ft

Microsoft®SysC
trstandardcore

9EN-00195-
AIILng

EA-1 Yr(s)
SottwareAssur 35 717 Ft 19% 49 0 0 1 750 133 Ft - Ft - Ft 49

Remaining
ance MVL

AP
l6ticenses

Coreiic 1 750 133 Ft

MicrosofteCore
9GA-00310- Infrasvrstestdc
EA-1 Yr(s) ore AIILng 77 388 Ft 19% 281 20 19 21 746 028 Ft 1 547 760 Ft 1 470 372 Ft 320
Remaining- SoftwareAssur
AP ance MVL 24 764 160 Ft

l6Licenses



Coreiic

Microsoft®Core
Infrastructures

9G5-00130- vr$teDCcore
FA-l Yr(s) AIILng

36737lFt 19% 6 0 0 2204226Ft - Ft - Ft 6
Remaining- SoftwareAssur
AP anceMvL

l6Licenses
2 204 226 FtCoreiic

Microsoft®Shar
H04-00268- epointServer
FA-l Yr(s) Ailing

351560 Ft 19% 5 0 0 1757800Ft - Ft - Ft 5
Remaining- SoftwareAssur
AP ance MVL 1 757 800 Ft

lLicense

Microsoft®SQL
359-00792- CAL Ailing
EA-1 Yr(s) SoftwareAssur

9827Ft 19% 5 0 0 49l35Ft - Ft - Ft 5
Remaining- ance MVL
AP lLicense 49 135 Ft

DvcCAL

Microsoft®SQL
359-00961- CAL Ailing
FA-l Yr(s) SoftwareAssur

9827Ft 19% 31 0 0 304637 Ft - Ft - Ft 31
Remaining- ance MVL
AP iiicense 304 637 Ft

UsrCAi

Microsoft®Core
9GA-00313- lnfra5vr5teStdC
FA-l Yr(s) ore AIILng 9 737 Ft 19% 36 0 0 350 532 Ft - Ft - Ft 36
Remaining- SoftwareAssur
AP ance MVL 350 532 Ft

ZLicenses



CoreLic

Microsoft®Core
InfrastructureS

965-00135- vrSteDCCore
EA-1 Yr(s) Ailing

45 887 Ft 19% 52 0 0 2386 124Ft - Ft - Ft 52
Remaining- SoftwareAssur
AP ance MVL

Ziicenses
Coreiic 2 386 124 Ft

MicrosoftSSqL

SvrEnterprisec
ore AllLng

7JQ-00341-
LicensefSoftwa

EA-Added at 1 508 092 Ft 19% 16 0 0 24 129 472 Ft - Ft - Ft 16
reAssurancePa

Signing-AP
ck MVL

2iicenses
CoreLic 24 129 472 Ft

Microsoft®SQL
SvrStandardCor

eAllLng
7NQ-00302-

LicenseJSoftwa
EA-Added at 393 302 Ft 19% 5 5 0 1 966 510 Ft 1 966 510 Ft - Ft 10

reAssurancePa
Signing-AP

ck MVL
2iicenses
CoreLic 3 933 020 Ft

MicrosoftGWin
dows®ServerEx
ternalConnecto

R39-00374-
rAlILng

EA-Added at 221 456 Ft 19% 0 1 0 - Ft 221 456 Ft - Ft
License/Softwa

Signing-AP
reAssurancePa

ck MVL
lLicense 221 456 Ft



Microsoft®Core
Infrastructures
vrsteDccore

9GS-00128- Ailing
EA-Added at License/Softwa 857 265 Ft 19% 16 0 0 13 716 240 Ft - Ft - Ft 16
Signing-AP reAssurancepa

ck MVL
l6iicenses

Corelic 13 716 240 Ft

Microsoft®Core
Infrastructures

vrSteDCCore
965-00131- AIiLng
EA-Added at SAStepUp MVL 676 748 Ft 19% 18 0 0 12 181 464 Ft Ft Ft 18
Signing-AP l6Licenses

Corelnfrastruct
ureServerStdCo

re CoreLic 12 181 464 Ft

Microsoft®Core
lnfraSvrSteStdC

96A-00308- ore AllLng
EA-Added at License/Softwa 180 517 Ft 19% 72 10 0 12 997 224 Ft 1 805 170 Ft - Ft 82

. . reAssurancePaSigning-AP ck MVL

l6ticenses
Coreiic 14 802 394 Ft

Microsoft®Shar
ePointServer

H04-00232- AllLng
EA-Added at iicenseJSoftwa 351 560 Ft 19% 3 0 0 1 054 680 Ft - Ft - Ft 3
Signing-AP reAssurancePa

ck MVL
lLicense 1 054 680 Ft



Microsoft®Prcj
ectserver

H22-00479- Ailing
EA-Added at Licensejsoftwa 683 607 Ft 19% 1 0 0 683 607 Ft - Ft - Ft 1
Signing-AP reAssurancePa

ck MVL
iLicense 683 607 Ft

Microsoft~SfBS

5HU-00215- erver Ailing
EA-Added at LicenseJsoftwa 378 856 Ft 19% 6 0 0 2 273 136 Ft - Ft - Ft 6

. . reAssurancePaSigning-AP
ck MVL
lLicense 2 273 136 Ft

Microsoft®Visu
aistudioProSub

770-00110- MSDN AIILng
EA-Added at LicenseJSoftwa 86 729 Ft 19% 3 0 0 260 187 Ft - Ft - Ft 3
Signing-AP reAssurancePa

cl< MVL
lLicense 260 187 Ft

Összesen ár (nettó) 697.966.88 126.843.77 231.014.66 363.766 1 055 825 322
2,- Ft 2,- Ft 8,- Ft Ft

Megrendelt termékeket 27 % ÁFA terheli.



a 3. Számú melléklet a. számú nyilvántartási szerződéshez

• • NEMZET! !NFO!~OMM’JNlMÁCIÓS 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0a SZOl.GÁLTATÓZRT. . .Nyilatkozat Partner adatairol78

Azonosito adatok

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): DXC Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): DXC
Technology Magyarország Korlátolt Technology Magyarország Kű.
Felelősségű Társaság

Cé~ie~vzék szám’ EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb

szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-075933

Adószám: 10534296-2-44 Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai

Név: Paárné Ádám Éva Beosztás: Közbeszerzési referens

Telefonszám: ±361 279-8000 E-mail Cím: eva.adam@dxc.com

Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám): Cégnév: DXC Technology
Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Számlavezető bank

Neve: CITIBANK Zrt.

Baukszámla száma: 10800007-32376016-00000000 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIIIJA. fejezet, 169.*.(h)]: IGEN

Különbözet szerinti

elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, l69.~.(p,qj]: NEM

Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
NEM

Szerzödéskülésjg kérjül’ kitöltei,i.
Kü !ön—k tilün kérj oh a szer, ódésköt ás ig \‘á Ia I hozó () ás a s,erziidés inegl’ ütésekor sinert al’ öl lal hozó 1(2 l.< 3) stt’ I adatol’ ró! 1’ i (ölteni. Vá I al l’o,ó a

teljesítés sonin bevonásni került a! ~áI Ia Ikozók e’etéhen is köteles ki tó lien i ás 3 n’unkan apon helü ‘agv a teljesítés elismer~súnek idöpon jó ig M egrend elLi
részére átad in a bevonásni került a Ivá la! hozó PatlnerP~lvételí adatlapját,
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Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:

fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: NEM

Milyen tevékenység alapj án: NEM

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

Kelt4J.t~?

Cégszerű aláírás

0lda137142



NISZ

4. számú melléklet a. számú nyilvántartási
szerződéshez

H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Késziilt

Hely: Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, Képviselő (2) neve,
beosztása: beosztása:NISZ Nemzeti bifokommunikációs
(a Tm aláírója) (a TiBjóváhagyója)Szolgáltató Zrt.

Terméklszolgáltatás megnevezése:

Szerződés
tárgya:

Szerződés
száma:

Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dámma:

Me~egyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, bogy 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 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 s:er:ó’clésben ineghatórozon egyéb devi:ában Devizanem: Érték:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
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Az elfogadott teljesítésböl visszatartott
űóteUesítési) garancia, kötbér (Ft);

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

+36 1 459 4200 ~ infoEQnisz.hu ~ nisz.hu
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5. számú melléklet a. Számú nyilvántartási szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az áHambáztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt feltételnek való
megfelelésről

Nyi latkozattevő:

Cégnév: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Cégjegyzékszám: 01-09-075933

Adószám: 10534296-2-44

Képviseletében eljár: Czibók Zoltán

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt DXC Technology Magyarország Korlátolt
Felelősségű Társaság

. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja9 szerinti átlátható szervezet.

93• ~ (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szen’ezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás,
az egyházi Jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-
külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi
helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha),
bb) és be) alpont szerinti feltételek fennállnak;

e,) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
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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

ca,) vezető tisztségviselői megismerhetők,

eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc,) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerűléséről szóló egyezménye van;
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