
Szerződés nyilvántartási száma: kO&1~~ÁÁ

VÁLLALKOZÁSI ELEMEKKEL VEGYES ~uÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság [Székhely:
1081 Budapest, Csokonai u. 3.Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, adószám: 10585560-2-44,
bankszámlaszám: K&R Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001, képviseletében eljár: Bancsics Ferenc
vezérigazgató], mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a

MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [Székhely: 1138
Budapest, Váci út 135-139. A. ép., Cégjegyzékszám: 01-09-915400, adószám: 13761561-2-41,
bankszámlaszám: 13597539-12302010-00041 169, képviseletében eljár: Gajdos Ferenc Zsolt, ügyvezető
igazgató], mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel

ELŐZMÉNYEK

1) A NJSZ Zrt., mint Ajánlatkérő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030 azonosítószámú, a Belügy
minisztérium által kezeli nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű szolgáltató
képesség megteremtése a KOFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, tsz érintett
adatvagyon nyflvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával” projekthez (NA VASZ)
szükséges alapszoftver licencek beszerzése — „Elastic Search licenc és hozzá kapcsolódó szakértői támnoga
tás” tárgyban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 112. ~ (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbe
szerzési eljárásban Vevő Eladót, mint Nyertes Ajánlattevőt nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre
tekintettel felek jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

2) Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizikailag
nem esatolt közbeszerzési eljárás felhívása, és a további közbeszerzési dokumentumok, valamint Eladó be
nyújtott ajánlata.

3) Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés teljesíté
se során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja jelen Szerződés tárgyát, annak
megvalósítását érintő jogszabályokat, a hatósági és egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai nor
mákat, az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és
magyar jogszabályt, beleértve sz imiós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is, valamint a
Szerződés mellékleteiben foglaltakat.

4) Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. Amennyiben
valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére vagy a Felek közötti vitás kérdésre a
Szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak rendelkezéseket, sorrendben:

— a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz a
— a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban,
— az Aj ánlati felhívásban és
— Dokumentációban,

— Eladó aj ánlatában foglaltak az irányadóak.

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

Sz~gna~o~ ! .4
1 dr Kassal Zoltán Pétj~g .1 ~ C’

jogtanácsos

7 NISZZrt 7



6) Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a
felek 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.

‘7) Amennyiben Eladó Közös ajánlattevőként vett részt a közbeszerzési eljárásban Vevő a szerződés
teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

1.1. Eladó jelen Szerződés — ideértve annak I. számú mellékletét képező műszaki leírás — szerint
elvállalja 5 db szerverre vonatkozó alapszoftver licencek - Elastic Search licenc „vagy azzal egyenértékű”
termék — szállítását és jelen Szerződésben és annak 1. számú mellékletében (műszaki leírás)
meghatározott követelményeknek megfelelő feladatok elvégzését, 12 hónap gyártói támogatást, továbbá a
licenchez kapcsolódó, műszaki leírásban meghatározott tartalmú 520 óra szakértői támogatás nyújtását.

1.2. A szerződés teljesítése keretében Eladó többek között a következő feladatok elvégzésére köteles:
a) Licencek szállítása és a 12 hónap gyártói támogatás a szerződés 2. számú mellékletében

megadott részletezés szerint, az ott megadott mennyiségekben (a 2. számú mellékletet: Eladó
közbeszerzési eljárásban beadott ajánlattételi lapja);

b) Jelen szerződés tárgyát képezi továbbá 520 óra szakértői támogatás nyújtása. Vevő a szakértői
támogatást egyedi megrendeléssel jogosult lehívni.

1.3. Az egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a szakértői téma megnevezése, valamint a mennyiséget szakértői órában meghatározva,
- a teljesítés határideje,
- a teljesítés helye(i),
- a projekt azonosítóját (KOFOP-1.O.0-VEKOP-15-2016-00030), valamint a benyújtandó szám

lával kapcsolatos előírásokat,
- az egyedi megrendelés ellenértéke (amely jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatáro

zott árak, egységárak alapulvételével kerül megállapításra és amely tartalmazza az egyedi
megrendelés teljesítésével kapcsolatosan Eladót megillető teljes ellenértéket).

Az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megrendelő nem vállal kártérítési felelősséget azért, ha az 520 óra szakértői támogatás teljes mennyisége
nem kerül megrendelésre.

1.4. Eladó kijelenti és elfogadja, hogy a szakértői rendelkezésre tartásért Vevő külön díjat nem fizet
Eladónak.

1.5. Az Eladó által ellátandó feladatok részletes feltételeit, a feladatok elvégzésének módját és a
vonatkozó követelményeket, a teljesítés során átadásra kerülő dokumentumok részletes megjelölését,
tartalmi követelményeit a Szerződés 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

2. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE

2.1. Eladónakjelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatát az alábbiak szerint kell teljesítenie:
a) A Licencek szállítását a szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon belül kell

teljesíteni.
b) Az egyedi megrendelést Vevő jelen szerződés hatálybalépését követő 10 napon belül

maximum öt (5) részletben jogosult lehívni. Az egyedi megrendelés teljesítési határideje az
egyedi megrendelésben kerül meghatározásra, és annak határideje nem haladhatja meg a
megrendelés megküldésétől számított 5 napot.
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c) A teljesítés utolsó napja a projekt mindenkori fizikai zárásánál nem tehet későbbi.
d) Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a projekt jelenlegi fizikai zárása 2020. június 30.
e) Amennyiben a projekt zárása, a Támogatási Szerződés vége módosításra kerül Vevő erről

haladéktalanul tájékoztatja Eladót.

2.2. Vevő előteljesítést elfogad.

2.3. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés az aláírás napján lép hatályba.

2.4. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike
teljesíti’

3. A TELJESÍTÉS HELYE

3.1.A teljesítési helyszíne: 1135 Budapest, Csata u. 8 szám. Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellék
letében szereplő termékeket és a termékekhez kapcsolódó dokumentumokat, a Szerződésben megha
tározott egyéb dokumentumokat a teljesítési helyszínen papír alapon kell átadnia; a licenc igazoláso
kat, a Licencinformációs adatlapokat (6. számú melléklet), valamint a licenceket képviselő aktiválási
kódokat elektronikus formában Vevő licensz(~nisz.hu, LicenceAdmin(d~nisz.hu és Vevő jelen Szer
ződésben meghatározott kapcsolattartójának e-mail címére kell megküldeni.

4. A TELJESÍTÉS MÓDJA

4.1. Eladónak biztosítania kell Vevő számára ajelen szerződés tárgyát képező termékekhez kapcsolódó és
a műszaki leírásban meghatározott 12 hónap gyártói támogatást.

4.2. Eladó köteles Vevőnek átadni (ajelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott e-mail címre megkül
deni) a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen szerződés keretében szállított termékek
re vonatkozó Licencinformációs adatlapot (6. számú melléklet) - amennyiben szükséges - az aktiválá
si kódot és a licencek regisztrálását igazoló dokumentumot, a gyártói támogatásra jogosító igazolást.
Eladó különösen köteles Vevőnek átadni (ajelen szerződés 3. pontjában meghatározott helyszínen) a
jogszerű használathoz szükséges mindennemű igazolást, ajótállásra vonatkozó dokumentumokat és a
használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges minden eszközt, dokumentumot a felhasz
nálói szintű hozzáférhetőség mértékéig és mennyiségben.

4.3. Eladónak a szakértői támogatás szerinti feladatairól havi szintű, részletes kimutatást kell készítenie,
amelyben fel kell tüntetni legalább az alábbi adatokat:

- a rendelkezésre álló szakértői óraszám,
- a teljesítés keretében elvégzett feladatok, tevékenységek megnevezése és a feladatra fordított

idő (óra) a jóváhagyott munkaóra igény alapján,
- a teljesítés után rendelkezésre álló óraszám,
- az elvégzett tevékenységeket alátámasztó dokumentumok megnevezése.

A kimutatás elfogadását Vevő arra jogosult képviselője aláírásával igazolja. Nem köteles Vevő a kimu
tatást elfogadni, amíg az elvárt — egyedi megrendelésben megjelölt - feladat nem sikeres. A kimutatás
elfogadása nem tekinthető teljesítésigazolásnak.

4.4. A dokumentumokkal kapcsolatos előírások

4.5.1. Eladónak a jelen szerződés teljesítése során a jelen Szerződés és annak 1. számú mellékletében
meghatározott dokumentumokat kell elkészítenie. A dokumentumokkal kapcsolatos tartalmi
követelményeket jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
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4.5.2. Eladónak a teljesítés során általa elkészftendő dokumentumokat magyar nyelven, elektronikus
adathordozón (USE pendrive), szerkeszthető formában, vagy az adott dokumentummal kapcsolatban az 1.
Számú mellékletben meghatározottak szerinti formában kell átadnia.

4.5.3 Az elkészült dokumentumokat Vevő korlátozás nélkül felhasználhatja saját céljaira.

5. ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven kötetes teljesíteni.

5.2. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.3. Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a szerződés szerinti kötelezettségeit a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon teljesíteni.

5.4. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait Vevő utasításai szerint és érdekeinek
érvényesítésével, megóvásával, a Vevővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. Eladó
köteles minden olyan egyeztetésen, megbeszélésen részt venni, melyen Vevő a Jelenlétét igényli.

5.5. Eladó köteles Vevőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Vevő célszerűtlen vagy
szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.

5.6. Amennyiben Vevő elmulasztja valamely Jelen szerződésben meghatározott kötelezettsége
teljesítését, Eladó köteles táJékoztatni Vevőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.7. Eladó Jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés időtartama alatt
köteles biztosítani.

5.8. Alvállalkozók, szakemberek igénybevételére vonatkozó előírások

5.8.1 Eladó Jelen szerződés teljesítéséhez aJelen szerződés 3. számú melléklete 1. és 3. pontjában megne
vezett alvállalkozókat veheti igénybe, mígJelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontjában megnevezett
alvállalkozókat, szakembereket (az alkalmasság igazolásában részt vett szakemberek) köteles igénybe
venni.

5.8.2. A Jelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontJában megnevezett személyek, szervezetek helyett
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ille
tőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az esetben szüntethető meg, ha Eladó e szer
vezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azok
nak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezet
tel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

5.8.3. Az 5.8.2 pont szerinti új szervezet vagy szakember bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó
igényt írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (az alvállalkozó, szakember
nevének, székhelyének vagy lakcímének, az általa a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a
megadásával). Alvállalkozó igénybevétele esetén Eladónak a bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alatt. A hozzáJárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell az 5.8.2 pont szerinti elvárások teljesülését.
Eladó új alvállalkozó igénybevétele esetén a beJelentéssel egyidejűleg köteles Vevőnek átadni a beJelen
tésben megnevezett szervezet által kitöltött Nyilatkozat a Partner adatairól dokumentumot, melynek mm
táJajelen szerződés 4. számú mellékletében található.
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5.8.4. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a Jelen szerződés 3. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 5.8 pont előírásainak betartása mellett.
További — az 5.8.3 pont által szabályozott körbe nem tartozó — alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásá
ról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal
köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a
szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles an~ól nyilatkozni,
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatá
lya alatt. Eladó a bejelentéssel egyidejűleg köteles Vevőnek átadni a bejelentésben megnevezett szervezet
által kitöltött Nyilatkozat a Partner adatairól dokumentumot, melynek mintája jelen szerződés 4. számú
mellékletében található.

5.8.5. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója, a közbeszerzési eljárásban al
kalmassága igazolására bemutatott szakembere a szerződés teljesítésében már nem vesz részt. A bejelen
tésben meg kell adni az alvállalkozó, szakember nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó,
szakember teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy szak
ember esetében, amikor a szervezet vagy szakember közreműködése a szerződés teljesítésében — az 5.8.3
pont, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint — kötelező, a szerződés teljesítésében való
közreműködés megszűnése esetén Eladó köteles igazolni az 5.8.3 pontban meghatározott feltételek telje
sülését.

5.8.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban,
személyekben bekövetkező, jelen (5.8.1-5.8.6.) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerző
désmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

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

5.10. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Ha Eladó az 5.8. pontban szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót
jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem
következtek volna be.

5.11. Eladó a megfelelő munkavégzés érdekében az egyes helyszíneken munkát végző szakembereinek
adatait (név, születési idő, hely, anyja neve lakcím) legkésőbb a szakember teljesítésben való
közreműködése megkezdése előtt 5 munkanappal köteles Vevőnek megadni. Jelen szerződés teljesítése
során az egyes helyszíneken kizárólag olyan személy(ek) végezhetnek munkát, akiknek jelen pont szerinti
adatait Eladó Vevő részére átadta.

5.12. Eladó 24 órán belül köteles Vevőt tájékoztatni (a szakember nevének és a teljesítésben való
közreműködése megszűnése időpontjának megadásával) abban az esetben, ha valamely olyan
szakembere, akinek adatait az 5.11 pontban meghatározottak szerint közölte, a szerződés teljesítésében az
ideiglenes helyszín(ek)en, illetőleg a végleges helyszíneken már nem vesz részt. Eladó felelős mindazon
kárért, amely Vevőt amiatt éri, hogy Eladó jelen pont szerinti értesítési kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tett eleget.

5.13. Eladó anyagi felelősséggel tartozik Vevő tulajdonát képező berendezésekben okozott kárért,
továbbá valamennyi alkalmazottja ás alvállalkozója által okozott kárért. Eladó köteles Vevő mindennemű
igazolt kárát megtéríteni, mely jelen szerződés teljesítése során olyan okból következett be, amelyért
felelős.

‚(it
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5.14. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő Számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.15. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot Eladó, valamint jelen szerződés 3. számú mellékletében nevesített szervezetek
vonatkozásában. Az átadott dokumentumok jelen szerződés 4. számú mellékletében találhatók.

5.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást, amely jelen szerződéshez 6. számú mellékletként került csatolásra.

6. VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést a
teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szerződés
teljesítésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő belépést és az ott történő
munkavégzést.

6.2. Vevő előzetes egyeztetést követően biztosítja Eladó szakemberei számára a munkaidőn túli,
valamint a hétvégén történő munkavégzést.

6.3. Vevő köteles Eladó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, adatot és dokumentumot,
amely Eladó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához szükséges. Vita esetén Felek
dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak és információknak a körét, amelyek
minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Eladó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

7. ÁTuÁS-ÁTVÉTELm~ VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

7.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

7.1.1 Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás keretében
veszi át.

7.1.2 A jelen szerződés keretében átadott termékek (termékek alatt többek között a következőket kell
érteni: a szállított liceneek, dokumentumok, a kapcsolódó szolgáltatások) átadás-átvételéről minden eset
ben átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett eredménytermék legfontosabb adatai
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibaj avítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy az eredményterméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a megismételt

átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.1.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem ér
telmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás
kiteijed.

‘ Kizán5lag abban az esetben lesz a szerződés része, ha az vállalkozó kül~)ldi adóilletöségű
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7.1.4 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztesség köve
telményének figyelembevételével állapították meg.

7.2 Dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó szabályok

7.2.1 Jelen szerződés teljesítése során elkészítendő dokumentumok átadás-átvétele megkezdhetőségé
nek feltétele, hogy a dokumentum feleljen meg a Jelen szerződés 4.5.2 pontjában meghatározott formai
követelményeknek. Amennyiben az átadott dokumentum megfelel jelen szerződés 4.5.2 pontjában meg
határozott formai követelménynek, Vevő a dokumentum átvételéről átvételi elismervényt állít ki.

7.2.2 A dokumentum átadás-átvétele során Vevő azt vizsgálja, hogy az átvett dokumentum megfelel-e
az adott dokumentummal szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott tartalmi köve
telményeknek.

7.2.3 Az átvett dokumentumokat Vevő 5 munkanapon belül véleményezi. Amennyiben a dokumentum
megfelel az 1. számú mellékletben vele szemben meghatározott tartalmi követelményeknek Vevő átadás-
átvételi jegyzőkönyvet állít ki, amely nem jelent teljesítésigazolást. Vevő valamely dokumentum elfoga
dását megtagadhatj a, ha az nem felel meg adott dokumentummal szemben meghatározott tartalmi köve
telményeknek.

7.2.4 Dokumentumok átvételének megtagadása esetén a javított dokumentum véleményezésére a 7.4.2-
7.4.3, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.3 A licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

7.3.1 Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

7.3.2 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a licencek rendeltetésszerű, jog
szerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi doku
mentumokat köteles Vevőnek átadni:

- licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
• a licencelt termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez értelmezett),
o a licenckulesok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
o a licencekhez tartozó &ont end TB és a licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez ér

telmezett).
- j ótállásra vonatkozó dokumentumok.

7.3.3 Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a licencek rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

7.3.4 Vevő a licencek mennyiségi átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie
kell Vevő nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának).

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

8. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

8.1. Eladó jelen Szerződés 1 .2.a) pontja szerinti feladatait teljesíti,

— ha jelen Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi licenc mennyiségi
átadása sikeresen lezárult, valamint Eladó a 4.2. pontban meghatározottakat Vevő részére
átadta.
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Ebben az esetben Vevő a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésnek megfelelően kiállítja a teljesítést igazoló
bizonylatot, melynek mellékletét kell képeznie a licencek sikeres mennyiségi átvételről készül
szállítólevélnek és átadás-átvételi jegyzőkönyvnek.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés 8.1. pontja szerinti feladatokat nem tekintik
osztható szolgáltatásnak.

8.2. Eladó jelen szerződés 1 .2.b) pontja szerinti feladatai teljesíti, ha:
— Eladó elkészítette az 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi dokumentumot és

azokat Vevő jelen szerződés 7.2. pontja szerint átvette,
— A felhasznált szakértői munkaórákról készült kimutatás szerint Vevő felhasználta a

rendelkezésre álló munkaórákat.
Ebben az esetben Vevő a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésének megfelelően kiállítja a teljesítést igazoló
bizonylatot, melynek mellékletét kell képeznie a felhasznált munkaóráról szóló elfogatott
kimutatásnak.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés 8.2. pontja szerinti feladatokat nem tekintik
osztható szolgáltatásnak.

8.3. A teljesítést igazoló bizonylat mintáját jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza. Vevő
valamely teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó annak
kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot nem vagy nem teljes körűen adja át.
Amennyiben valamely átadott dokumentummal kapcsolatban Vevőnek észrevétele van, Felek a
teljesítést igazoló bizonylat kiállítására rendelkezésre álló határidőn belül egyeztetést tartanak.

8.4. A teljesítést a szerződés 16.2. pontjában meghatározott teljesítésigazoló személyeknek kell
igazolniuk.

9. ÁRAK, DÍJAK

9.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós foiTás felhasználásával valósul meg a KÖFOP
1 .O.O-VEKOP-15-2016-00030 projekt keretében.

9.2. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott licencek szállításának és a 12 hónap gyártói
támogatás ellenértéke nettó 6.520.500 Ft ± AFA, azaz nettó hatmiHió-ötszázhúszezer-ötszáz
forint ± általános forgalmi adó és nettó 4.347.000 Ft ± AFA, azaz nettó négymillió
háromszáznegyvenhétezer forint ± általános forgalmi adó. A feladatot alkotó termékek,
szolgáltatások árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
Eladó a teljesítést követően egy számla benyújtására jogosult.

9.3. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott szakértői támogatás nyújtás ellenértéke nettó 8.125
000 Ft ± ÁFA, azaz nettó nyolcmillió-százhuszonötezer forint ± általános forgalmi adó. A
feladatot alkotó szolgáltatások árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
Eladó két számla benyújtására jogosult a megrendelések igénybevétele után.

9.4. Jelen szerződés értéke összesen a 9.2-9.3 pontban meghatározott árak alapján nettó 18.992.500 Ft ±
ÁFA, azaz nettó tizennyolemillió-ldlencszázkilencvenkettőezer-ötszáz forint + általános
forgalmi adó.

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

9.5. A 9.4. pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába
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érvényesíteni kíván. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatásjelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg.

9.6. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyenjogcímen nem emelhetők.

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK

10.1 Eladó adott feladat teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.
* (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által
aláírt, adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon
belül állít Ici és azzal együtt nyújt be Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt, adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat.

10.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért az alábbiak szerint jogosult számla kiállítására:

- jelen szerződés 1.2. a) pontban meghatározott feladat teljesítéséért egy számla benyújtására
jogosult,

- jelen szerződés 1.2. b) pontban meghatározott feladat teljesítéséért Eladó két számla benyújtá
Sára jogosult.

10.3 Eladó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozó(i)t teljes körűen tájékoztassa a számlázás,
számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól.

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlák nettó ellenértéke a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-20l6-00030 számú
„A Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű
szolgáltató képesség megteremtése a KOFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében,
az érintett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával” című kiemelt
projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül kifizetésre.

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

10.5 Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a fizetési határidő a
befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. A számla kötelező melléklete az adott számlához
tartozó teljesítést igazoló bizonylat.

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

10.7 A számlák általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Vevő utalja át Eladó részére a számla, a
Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

10.8 Eladó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikáeiós Szolgáltató Zártkörű-

en Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
- a számlának meg kell felelnie sz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Áfa tv.) és a 169. ~ szerinti előírásoknak,



- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök, valamint nyújtott szolgáltatások meg
nevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,

- fizetési határidőként 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlán szerepeltetni szükséges a projektek megnevezését: A Belügyminisztérium által Ice

zelt nemzeti adatvagyon nyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű’ szolgáltató képesség
megteremtése a KOFOP 1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések támogatása érdekében, űz éri’i
tett adatvagyon nyilvántartások Kormányzati Adatközpontba történő’ integrálásával, és azo
nosítószámát: KOFOP-1. O. O-VEKOP-1S-2016-00030.

10.9 A szállitói finanszírozásból fakadó fizetési késedelemért a Vevő felelősséggel nem tartozik.

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

10.11 Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (jelen pont alkalmazásában:
Konnányrendelet).

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

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

10.14 Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható — opció és ÁFA nélküli — összegének
10%-a erejéig a Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára
szóló, a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot
nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. * (2) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az
előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra oly
módon, hogy Vevő az előleg mindaddig beszámításra a kiállított számla összegébe, amíg az előleg teljes
összege levonásra nem kerül.

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

10.16 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. Á fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

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

10.18 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.
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10.19 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

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

10.21 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) Pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

11. JÓTÁLLÁS, GYÁRTÓI TÁMOGATÁS ÉS JÓTÁLLÁS KÖRÉBE TARTOZÓ
HIBAJAVÍTÁS

11.1 Eladó jelen szerződés keretében teljeskörű (a szállított szoftverre is kiterjedő) 12 hónap jótállást
és 12 hónap gyártói támogatást vállal a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.
A jótállás és a gyártói támogatás kezdete a termékek sikeres mennyiségi átvételének időpontja, mely idő
pontot a Tm-en rögzíteni kell.

11.2 Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű minőségéért.
Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szemben jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállí
tott termékek mentesek mindenfajta hibától.

11.3 Jótállás alá tartozó hibabejelentését Vevő az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

- E-mail cím: support@molaris.hu
- Telefonszám: ±36 (1) 238-0978

A hibabejelentést Eladó Vevő számára írásban is köteles megerősíteni (válaszidő) a műszaki leírás
elvárása szerint.

11.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- észlelt hibajelenség leírása,
- a meghibásodás helyszíne,
- hibabejelentés száma.

11.5 Eladónak biztosítania kell a megajánlott termékhez a jótállási időszak alatti szoltverfrissítések in
gyenes letöltését. Ennek érdekében az ehhez szükséges elérési Utat (adott esetben a szükséges fel
használói kóddal együtt) a szállítás napján Eladó megadja Vevő képviselőjének.

11.6 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/i avítását harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Eladó viseli.

11.7 Szoftverhibát a termék gyártója javítja.

11.8 A jótállási és gyártói támogatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így
különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási



költséget — az Eladó viseli.

12. Kötbér

12.1 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott
feladatokat a megállapított határidőre nem teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A
késedelmi kőtbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után:

- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%
- a késedelem 11. napjától napi 1 %.

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés nettó értéke. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

12.2 Amennyiben Eladó jelen szerződés 1.3. pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelést az abban
megadott határidőig olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedehues nap után:

- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%
- a késedelem 11. napjától napi 1 %.

A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a.

12.3 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értéke 30 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja Gelen szerződés 13.3 pontja), vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

12.4 Eladó a jelen szerződés 1.3 pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelés meghiúsulása esetén
meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizeti. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással
érintett egyedi megrendelés nettó értékének 30 %-a. Az egyedi megrendelés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt az egyedi megrendelést
azonnali hatállyal felmondja (ielen szerződés 13.4 pontja), vagy Vevő az egyedi megrendeléstől
Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

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

12.6 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. @ (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem
mentesíti a teljesítés alól.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják.

13.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér valamely esetben (kivéve a jelen szerződés 12.2 pontja szerinti esetet)

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

13.4 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével ajelen
szerződés 1.3 pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha

a) Eladó az egyedi megrendelés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbérjelen szerződés 12.2 pontjában meghatározott esetben eléri a maximumot,
c) Eladó valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott és az

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

Az egyedi megrendelés azonnali hatályú felmondása a szerződés hatályát nem érinti.

13.5 Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

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

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

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

13.9 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 Ezetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.

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

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

14. FELHASZNÁLÓI JOGOK, .JOGSZAVATOSSÁG

14.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében szállított szoftverekre nem kizá
rólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szoftverre vonatkozóan a li
cenc szerződésben meghatározott számú rendszerelemre vonatkozó, adott szoftverre vonatkozó ii
cenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tar
tozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasz
nálási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.

14.2 Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag ajelen szerződésben, valamint adott
szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy amennyiben jelen
szerződés a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, úgy jelen szerződés
rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftver felhasználási
jogát jogosult az IdomSoft Zrt. számára átadni, de nem jogosult fentieken túli, további harmadik
személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat
kivételével — másolatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja
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tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal
megegyező forráskódot hozzon létre’ A szoftver használata egységes termékként engedélyezett, al
kotórészei nem különíthetők el, külön nem használhatók.

14.3 Vevő az ellenértékének meglizetésével ajelen szerződés keretében kifejezetten Vevő számára ké
szített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó
művek (p1. Vevő számára készített dokumentumok) vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre,
melynek keretében azokat — különösen, de nem kizárólagosan — minden további díjfizetés nélkül
átrubázhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal jogosult az
átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni.

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

14.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek saját
termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben megha
tározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére történő, jelen szerző
désben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési jogosultságok
kal rendelkezik.

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

14.7 A 14.4 -14.6 pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szer
ződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulásjogkövetkezményei
nek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

14.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben sza
badalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá meg-
téríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

15. TITOKTARTÁS

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

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

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

15.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, bogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
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15.5 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 - ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

16. FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZERZŐDÉS
TELJESÍTÉSE SORÁN

16.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Vevő részéről kapcsolattartó
Név: Molnár Árpád
Beosztás: Senior rendszertervező
Telefon szám: +3617952493
Mobiltelefon szám: ±363023503 19
E-mail cím: mobar.arpad@nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Léderer Máté
Beosztás: Projektvezető
Telefon szám: ±36 (1) 238-0978
Mobiltelefon szám: ±3670703713 190
E-mail cím: lederer.mate@molaris.hu

16.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személy(ek) együttesen:

Név: Flutkay László
Beosztás: Infrastruktúrafejlesztési és rendszerintegrációs igazgató
Telefon szám: +3617951609
Mobiltelefon szám: ±36305702127
E-mail cím: Hutkay.Laszlo®nisz.hu

Név: Molnár Árpád
Beosztás: Senior rendszertervező
Telefon szám: +36 17952493
Mobiltelefon szám: ±363023503 19
E-mail cím: molnar.arpad~nisz.hu

16.3 Felek jelen pontban meghatározott kapesolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 16.1-16.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy
a 16.1-16.2 pontban meghatározott 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.
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16.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden,jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján— megküldött értesítés.

16.5 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. Ra a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az hatot nem vette át (az a Eladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett
vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját
követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

16.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint 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.

17. Vis Major

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

17.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek az Eladónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Eladó részéről elháríthatatlanul
következnek be és amelyek Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek
különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a
teljesítés helyén. A vis malomak közvetlen összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével,
mely összefüggést Eladónak írásban igazolnia szükséges.

17.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a 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 észszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

17.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

18. Egyéb rendelkezések

A
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18.1 Felek a Szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95146/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és az abban
foglaltaknak megfelelően Járnak el.

18.2 A Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami
Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső
ellenőrző szervezetek) feladat- és liatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az
azok alapján kötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Felek
tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés .. a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal - nyilvános,
tartalma közérdekű adatnak minősül.

18.3 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.

18.4 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni.

18.5 Amennyiben Jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

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

18.7 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.

18.8 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.

18.9 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.

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

18.11 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései sz irányadók.

18.12 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem Jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni 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.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal min
denben megegyezőt „3” eredeti példányban - melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap - jóváha
gyólag írják alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
2. számú melléklet: A szerződés keretében leszállítandó termékek, nyújtandó szolgáltatások,

valamint azok ára, egységára
3. számú melléklet: Eladó szerződés a]áírásakor ismert alvállalkozói, valamint a közbeszerzési

eljárásban az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberei
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
6. számú melléklet: Licencinformáeiós adatlap (minta)

Budapest, 2020.-apribs--~ Budapest, 2020. április ‚~&‘

—~

Banesies Ferenc (‚~2Qaidos~Ferac Zsolt
vezérigazgató ügyvezető igazgató

NISZ Zrt. MOLARIS Mt.
Vevő Eladó

— ‚
- .~. ;- .-~ ‘~- -‘. ‘--
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1. számú melléklet

Műszaki leírás
(a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)

„A Belügyminisztérium ó/tol kezelt nemzeti adotvagyon nyilvóntartósok to
vóbbfejlesztése, magas szintű szolgóltotó képesség megteremtése a KÖFOP
1.1.1, 1.1.2. és 1.2.3. intézkedések tómogatósa érdekében, az érintett adat
vagyon nyilvóntartósok Kormónyzati Adatközpontba történő integrólósó vaj”

projekthez (NA VASZ) szükséges alapszoftver licencek beszerzése — Elostic
Search licenc és hozzá kapcsolódó szakért6’i támogatás

műszaki melléklet

________
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A beszerzés tárgya

A beszerzés célja: Elastic Search licencek és gyártói támogatása Gótállás), valamint szakértői támogatás
az alábbiak szerint.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan elemet, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Jelen műszaki
specifikáció megvalósításra kerüljön.

a Elastic Search licenc és szakértői támogatás
a továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően.

Általános rendelkezések

Gyártósemlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben
az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kellően
pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve
konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás,
védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal
egyenértékűt is elfogad.

A szállítandó eszközök ás szolgáltatások

Elastic Search licenc és szakértői támogatás

Beszerzési igény:

- 5 db szerverre vonatkozó Elastic X pack Platinum licence
- 520 óra szakértői támogatás

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott licence-t vagy azzal egyenértékűre kér ajánlatot:

Termék megnevezése Mennyiség (db)

Elastic X pack 1 éves Platinum előfizetés 3-node 1

Elastic X pack 1 éves Platinum node bővítés (minimum 2 node) 2

A licenc egyenértékűségének feltételei:

ELK-02: Az előfizetéshez tartozzon a gyártó általi vállalt support, ami bármennyi jelzett hiba
kezelését és a hét minden napján 0-24 óra közötti órás válaszidőt tartalmazzon.

ELK-03: Az eszközben legyen lehetőség riasztások definiálására és ezeket egy külső moni
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A szakértői támogatás nyújtásának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie, vagy a szakértői támo
gatást adva az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

SZ-Ol ELK stack (ElasticSearch, Logstash, Kibana) v5.O+ szoftverben szerzett integrációs
tapasztalat.

SZ-02 Üzleti követelmények és rendszerterv részfejezetek dokumentálásának készítése.

SZ-03 A szakértői támogatás nyújtása az alábbi módokon.

. személyesen,

. telefonon,

. e-mailben.
SZ-04 Mivel a feladat jellege időszakosan teljesített szolgáltatás, ezért a kontrollált

erőforrás tervezési és teljesítés igazolási folyamatok, szakértői témánként, az alábbi
ak szerint történjen:

. A Fejlesztő szervezet specifikálja az aktuális szakértői feladatot;
o A szállító erőforrásbecslést kalkulál;
o A Fejlesztő szervezet és a Szállító részvételével történt egyeztetés ered

ményeként a megrendelő jóváhagyja a keretből felhasználandó erőforrási
gényt. Az elszámolás alapja: szakértői óra;

o A Fejlesztő szervezet részéről történt teljesítés igazolását az Ajánlatkérő
számára továbbítja az Ajánlatkérőnek az adminisztratív feladatok elvé
gzéséhez és a rendelkezésre álló keret az elfogadott szakértői órák számával
csökkenthető.

SZ-05 ELK stack-el kapcsolatos infrastruktúra (több telephelyes működést feltételezve)
tervezésének támogatása

torozó eszközbe lehessen bekötni.

ELK-04: Az eszköz legyen képes a gépi tanulásra, kifejezetten a logok alapján anomáliák me
ghatározására, log üzenetek kategorizálására, előrejelzések összeállítására.

ELK-OS: Rendelkezzen, grafikus megjelenítő felülettel ahova lehessen belépni LDAP vagy
SAML használatával.

ELK-O6: Legyen lehetőség az eszközben az adatok indexelt keresésére.

ELK-07 A szállított megoldás az adatok tárolására keresésre optimalizált nem relációs adat
bázist alkalmazzon.

ELK-OS A szállított megoldás legyen képes a logok transzformációjára, rootolására és legyen
képes a logok bővítésére.

ELK-09 Az eszköz magas rendelkezésre állást nyújtson több nodból álló cluster használatával.

ELK-lO: Az eszköz legyen képes dashboard riportok készítésére, melyek felületen keresztül
fejlesztői tudás nélkül létrehozhatóak.

ELK-li: Legalább 1 év gyártói támogatás «ótállás) szoftver komponensekre.

SZ-O6 ELK méretezési (node, shard - replication) szabályok kidolgozása (projekt függvényé
ben)
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Jótállással kapcsolatos elvárások

Az Ajánlattevőnek a megajánlott licence termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott ter
mékre a bekerülési érték részét képező teljes körű, 12 hónap jótállást. A jótállási idő kezdete a termék
átadásának az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.

A jótállásra vonatkozó feltételek:

A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Nyertes ajánlattevő feladatai

Licence szállítása esetében:
o Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő licencek szállítása az Ajánlati felhívásban

meghatározott budapesti helyszínre és email-címre (UcenceAdmin@nisz.hu Illetve
licensz@nisz.hu, valamint 1135 Budapest Csata utca 8.), az ott meghatározott határidőknek
megfelelően’

Szakértői támogatás esetében:
o Szakértői tevékenységek elvégzése a 3.1-es pontban meghatározottaknak megfelelően.

Leszállítandók

Ucence szállítása esetében:
o Jótállásra vonatkozó dokumentáció
o Licencigazolások

SZ-07 ELK index/template definiálás szabályainak kidolgozása (projekt függvényében)
SZ-08 ELK best practices átadása.

SZ-09 ELK napló adatok mentésének ás visszaállításának kidolgozása

SZ-1O Biztonsági megoldások kidolgozása — a projekt függvényében az ELK-hoz tartozó biz
tonsági termék integrálása.

SZ-ii Naplógyűjtő rendszerrel való integráció megtervezése

SZ-12 ELK-hoz integrálható egyéb plugin-ok felmérése (p1’: alerting, monitoring, dev tools),
előterjesztése döntéshozatalhoz.

SZ-13 Kibana és Grafana dashboardok, riasztások, keresések tervezése.

SZ-14 Heti szintű időelszámolás az Ajánlatkérő számára.

SZ-iS A szakértői napok a következő időszakban felhasználhatóak: Szerződés aláírásától -

2020.05.01.

i-i Az Ajánlatkér6 a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg



o Telepítési, üzemeltetési dokumentációk
• Licencinformációs adatlap

Szakértői támogatás esetében:
o A támogatási tevékenységről heti szintű részletes időelszámolás (a feladatok megnevezésével és

az elvégzett tevékenységek és azok alátámasztó dokumentumainak bemutatásával)
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2. számú melléklet

A szerződés keretében leszállítandő termékek, nyújtandó szolgáltatások, valamint azok
ára, egységára

Mennyiség, mennyiségi Nettó egységár Nettó összár
Termék (szolgáltatás) megnevezé

egyseg (Ft) (Ft)
se

Elastic X pack I éves Platinum elő- 1db licensz (3 node) 6 520 500 Ft 6 520 500 Ft
fizetés 3-node

Elastic X pack I éves Platinum 2 db node 2 173 500 Ft 4 347 000 Ft
node bővítés (minimum 2 node)

5206ra 15625 Ft 8l25000FtSzakértői támogatás

Megajánlott ellenszolgáltatás összege 18 992 500 Ft
Nettó Összesen ajánlati ár (Ft)



3. számú melléklet

Eladó szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói, valamint a közbeszerzési eljárásban az alkalmas
ság igazolására bemutatott szakemberei

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó ncvc
Alvállalkozó székhclyc/címc
Aivállalkozó feladatw

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

a. Alvállalkozók
Alvállalkozó nevo
A1válla~kozó czákhc1yc!címc~
Alvállalkozó foladntw
Azon alkalmassági kövctelmény mognovczásc, melynek igazolásában alvállailcozó részt
voW

b. Szakemberek
Szakember neve: Szemesy Péter
Szakember feladata: Elastic Search licenchez kapcsolódó szakértői támogatás (520 óra)
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt vett: Aján
lattételi felhívás III. fejezet 1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M2. pontja

Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t,
szakembereket.

3. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) AlváUalkozó novc~
Alvállalkozó székhclye/címe~

Alváflalkozó fcladata’

b) AlvállaUcozó ncvc’
Alvállalkozó szálchclyc’címe~
Alváflalkozó fcladatw

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

2020

Aláírás
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• % 4. szamu

6-NYG Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NISZ
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató MOLARIS Kft.
Korlátolt Felelősségi) Társaság
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
0109915400
Adószám: 13761561-2-41 Uniós adószám: HU13761561
Kapcsolattartó adatai
Név: Léderer Máté Beosztás: Projektvezető

Telefonszám: +3670703713190 E-mail cím: lederer.mate@mojaris.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószóm, város, utca, házszám): 1138 Budapest, Váci út 135-139. A. ép.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, írányítószóm, város, utca, hózszóm):

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

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszóm):

Számlavezető bank
Neve: KDB Bank Európa Zrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme: HUF
13597539-12302010-00041169
Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyiksorvonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5 (I)]: NEM
tv. XIII/A. fejezet, 169.5 (h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM fejezet, 169.5 (p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.5 Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
(n)]: fejezet]: NEM VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján: NEM
NEM

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

Kelt~,.’.2O . 2~. ~
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5. számú melléklet

sot
NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült

Hely: I Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ SzáHító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIE jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs Szol
gáltató 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 teljesí
tést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati
jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést igazoló szakterület-
nek 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 szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

+36 14594200 nfo@nisz.hu • nisz.hu
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6. számú melléklet
sot

.
N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 5.0

Licencinformációs adatlap

LICENCATADOALTÁLIUTOLTENIk3
Nyilvántartási adatok _________________________

Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): ___________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai ___________________________

Cég neve: _______________________

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, c-mail): ___________________________

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: ___________________________

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, FUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Metrika:

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

Dátum___________________________ Lícencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása

2910
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Kitöltési útnrntató

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosító)

Számlaszám (adóiigyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a teljesítés, kötelező kitölte
ni.

Lice,, cátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerü megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerzödésben/megrendelésben licencátadói oldalról definiált
szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége.

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

Teri,,ékinfo rmációk

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmnl: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megnevezése ás verziószáma.

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

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A termék használatárajogosult 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 számlási vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.

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

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján licencelendő.

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

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

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 termékfrissités: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoflverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű üj licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

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

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő- és végdátummal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
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Előfizetés érvényességi Ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (pl.: 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.




