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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszáni: Cg. 01-10-041633
Aclószám: 10585560-2-44
Baukszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a
cégnév: Informatika a Látássérültekért Alapítvány
Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.
l3írósá~i n’ ilvántartási szám: 01—01—0007774
Adószáni: 18171776-2-42
Bankszáinlaszánul 1714006-20403625-00000000
Képviseletében eljár: Szuhaj Mihály, kuratóriumi elnök
mint Eladó, a továbbiakban: Eladó

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
ELŐZMÉNYEK
1)
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Vevő
„Országlicence igénylés batáridejének 2022.06.30-ig történő meghosszabbítása, képernyőolvasó és képer
nyőnagyító szoftverek letöltéséhez Új aktiváló kódok biztosítása, valamint a már kiosztott hitelesítő kódok
érvényességének meghosszabbítása” tárgyában a Kbt. III. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott
le. Az eljárásban Vevő, Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen Adásvételi
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
2)
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizikailag new
csatolt alábbi dokumentumok: a lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai, valaniint Eladó
benyújtott ajánlata.
3)
Eladó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés teljesítése
során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen vállalkozási szerződés tárgyát.
illetve annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az egyébként rá
vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben foglaltakat is.
Vevő kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőzően, a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az
Eladóval közölt minden olyan elsősorban műszaki feltételt és körülményt amely a Szerződés t&jesítése
tekintetében lényeges információnak minősül. és ami kihatással lehet a jelen Szerződésben foglaltak teljesíté
sére.
—

4)

—

Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak inellékletei határozzák meg. A Szerződés törzs-

szövege, valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövegének rendelkezései alkalma

zandóak.
5)
Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő Szerződés valamennyi feltételét tartal
mazzák, így a Szerződésbe és mellékleteihe nem foglalt. jelen Szerződés tárgyára vonatkozó korábbi megálla
13odások hatályukat vesztik (Teljességi záradék).
6)
Felek kijelentik. hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás. amelynek alkalmazásában a
felek korábbi üzleti kapesolatukban megegyeztek. és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak.
to\ ábbá minden olyan szokás és gyakorlat. melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alan\ ai által

széles körben ismernek ás rendszeresen alkahnaznak.
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE
[.L Jelen Szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig eladja és leszáIIítjajele~ szerződés I.
számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékek, ás járulékos szolgá1t~~~50~ teljesí
tését, a 2. számú mellékletben (Megrendelt tennék- ás árlista) meghatározott mennyiségekben.

1.2. Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést ás számlakiállítást az Informatika a Látássérültekéit
Alapítvány (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 47.) teljesíti.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE
2.1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, annak mindkét fél általi aláírása.
2.2. Teljesítési határidő:
a) Eladó köteles a liceneekről szóló igazolást, továbbá egy legalább 3000 db aktiváló kódot tartalmazó készletet
ajelen szerződés hatályba lépéstől számított 30. napig eljuttatni Vevő részére.
b) Az országlieenc érvényességi ideje:
Eladó a Műszaki leírás szerinti országlicencet 2022. június 30-ig biztosítja. Ezen időtartam kezdő időpontja nem
lehet korábbi, mint a 2.2. a) pont teljesítését megelőző 2. munkanap;
e) Az egyedi aktiváló kódok érvényességi ideje:
Az országlicene időtartama alatt aktivált szoftverek licenceit Eladó, az első aktiválástól kezdődően 2022. június
30-ig köteles biztosítani a Műszaki leírásban foglaltak szerint.
A 2019-ben a 1015137 nyilvántartási számú adásvételi szerződés keretében, szerződés hatályáig kiadott aktiváló
kódok érvényessége —azok lejártától számítva- automatikusan 731 nappal meghosszabbodnak.
2.3. Jelen szerződés a 2.2. e) pontja szerinti időtartam lejártát követően szűnik meg.
24 A teljesites helye a heenceket kepvmselo aktivalasi kodokat Vevo
H valamint a
zj~u cunere kell elektronikusan megkuldem, a papir alapu Licence igazolas atadasanak helyszine 1135
Budapest, Csata utca 8.
3. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE, FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. Eladót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként, a teljesítésigazolással igazolt, teljesítést követően ellenszolgáltatás illeti meg, melynek teljes összege 89 460 000 Ft+ AFA, azaz nyolcvankilencmillió-négyszázhat
vanezer forint ± általános forgalmi adó.
3.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
3.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott díj a szerződésszeríl tekjesítéshez szükséges Va
lameniiyi költséget ás ellenértéket magában foglalja, ezért Eladó más jogcímen további ellenérték felszámítására
nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, Eladó hankjá—
nál felmerülő bankköltség Eladót terheli.
3.4. Elszámolás, szánilázás:
3.4.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó licenszek szállítását és a hozzájuk kapcsolódó járulékos
szolgáltatásokat, továbbá a Műszaki leírás 6. pontja szerinti jótállást 2. számá mellékletben nmeghatározoit szer
ződéses árakon teflesíti.
‚

34.2. Eladó, a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) aláírását követőei1 jogosult
évenként egy darab számla kiállítására, az alábbiakban részletezettek szerint:
a) 2.2. a) szerinti feladat teljesítését követően, a szoftverliceneek szállítása, a licenszkövet~s és gyártói
támogatás díjának első éves összege 2020. július.0l-től a szolgáltatások 43.SOO.000Ötszázezer Ft
± AFA azaz negyvenhárommillió-ötszázezer forint + általános forgalmi adó,
-

b) a licenszkövetés és gyártói támogatás díjának második éves összege 2022. június 30-ig, 45.960.000
Ft + AFA azaz negyvenötmillió-kilencszázhatvanezer forint ± általános forgalmi adó.

3.4.4. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok sem
milyen jogcímen nem emelhetők.

3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
3.5.1. Vevő jelen szerződés teljesítésével összefüggésben az előleg fizetését kizárja és az előre fizetés sem meg
engedett.
3.5.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséértőtmegillető díjraa Kbt. 135. ~ (I), és (6)bekezdéseiben, valamint Ptk.
6:130. ~ (»-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a s:ámvitelró’l szóló 2000. évi C. törvény
167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számlák ellenében, az igazolt teljesítését követően jogosult,
amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül
állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyújtandó számlák kötelező mellékletei az előírásnak megfele
lően kiállított és mindkét Fél által aláírt adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú
melléklet) és a Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet) kitöltött és aláírt formában. Vevő a jogszabályi
előírásoknak megfelelően kiállított számla ellenértékét a számlának és mellékleteinek központi iktatóba érke
zésétől, vagy az elektronikus számla befogadásától számított 30 napon belül átutalással fizeti meg Eladónak.
—

—

-

-

3.5.3. 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
—

-

3.5.4. Eladó a számlákat jelen szerződés 6. számú mellékleteként található Megrendelt termék- szolgáltatás árlista táblázatban foglaltaknak megfelelően köteles kiállítani.
3.5.5. A számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

~

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő
Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa Iv.)
169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközöklszolgáltatások megnevezését, a tevékenység le
írását és annak TESZOR számát’

-

fizetési határiclőként a számla kézhezvételét követő 30 napot.

—

a számlán Fel kell tüntetni a hankszámlaszámol. a bank nevét. valamint az adószáinot,

—

a száinlán fel kell rüntetni a „számla” elnevezést,

3.5.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi iktatójába
1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi elektronikus számla befogadását
az
e-mail címre.
3.5.7. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt
kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtá
sát követően újrakezdödik. Vevő az Eladó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait az indok(ok) meg
Jelölésével küldi meg az Eladó részére.
—

3.5.8. Az Eladó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően
kiállított száinlájának befogadását a Vevő nem tagadhatja meg.
3.5.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, (innepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a követ
kező banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
3.5.10. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformá
jában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt
írásban értesíteni.
3.5.11. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint
jogosult késedelmi kamatra. Vevő mentesül a késedehnes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 3.5.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy e-mail címre küldi meg, vagy a számla egyéb
—jelen Szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

3.5.12. Eladó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és a Vevő ré
szére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
3.5.13. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek
a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
3.5.14. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külfNdi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi szerződéshez
arra vonatkozó meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.

4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Eladó köteles ajelen Szerzőclésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat teljesíteni.
4.2. Vevő a szerződésszerő teljesítése esetén a jelen Szerződésben meghatározottak szerint, díj megfizetésére
köteles.
4.3. Eladó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a Szerződés teljesítése során harmadik személyeknek
okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.
4.4. Eladó a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Vevő számára valamennyi olyan alvállalkozót beje
lenteni, amely rész vesz a Szerződés teljesítésében, ás ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvál
lalkozó még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt köteles nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
-

—

4.5. Eladó által inegnevezett alvállalkozók listáját a 4. számú melléklet lar[almazza.
4.6. Eladó a Szerződés teljesítésének idötartama alatt köteles az Vevőnek minden további. a wljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, ás a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is. bogy az általa igénybe
Venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
4

4.7. Eladó ajogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) Úgy felel, mintha a teljesíté3 során maga
járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül
nem következett volna be.
4.8. Eladó, a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Vevő 5Zán~ára me~
ismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíteni ha
a)
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez Valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (]) bekez
dés k) Pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy
b)
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valameiy olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
4.9. Eladó kijelenti, hogy— Szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott feladatok teljesíté
séhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik, így
a jel en Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
-

4.10. Amennyiben Vevő ehnulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Eladó tájékoztatja Vevőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
4.11. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadá
lyozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Vevőt a késedelem
tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik, hogy minden esetben még akkor is, ha az
akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerző
désben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—

4.12. Eladó elismeri, hogy ágy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai magatartásáért és
cselekményeiért, mintha azok az Eladó magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.
4.13. Eladó köteles az országlicenc aktiválását követően folyamatosan biztosítani Vevő részére a Műszaki leírás
szerinti aktiváló kódokat.
Vevő az aktiváló kód igényét Eladó alábbi elérhetőségein tudja jelezni:
Email: szuhaj.mihaly@infoalap.hu
Telefon: ±36 20 425 5233
4.14. Eladó köteles Vevő 4.13. pont szerinti bejelentésétől számított legkésőbb 7 munkanapon belül biztosítani
az aktiváló kódokat.
4.15. Eladó köteles a szerződés hatályba lépésétől a szerződés rnegszűnéséig (2.3. pont) a Műszaki leírás 4.
pontjában foglalt követelményeknek megfelelően ügyfélszolgálatot fenntartani munkanapokon 9.00— 17.00 óra
között.
Az ügyfélszolgálat igénybevételére bármely felhasználó jogosult, aki aktiválta, vagy aktiválni kívánja a jelen
szerződés szerinti licenceket.
Eladó (igyfélszolgálatának elérhetőségei a következők:
Email:helpdesk®infoalap.hu
Telefon: ±36 1 273 3188
±36 70295 9288
Eladó köteles az ügyfélszolgálatán a felhasználók által hejelenteu igényt a bejelentéstől számított 3 munkanapon
belül megválaszolni.
Eladó köteles a Vevő által az ügvfélszolgálaton keresztül jelzett jótáflási igényeket az Ajánlattevőnek a hejelen
tés( kövei-ő munkanapon teljesítenie kell
Eladó a kntiek mellett heti egy alkalommal 4 órás időtartamban. munkanapokon. Eladó által előzetesen meg
adott és Vevő kapesolattartója részére megküldött időpontban és helyszínen. személyes üg’ félszolgálatot

biztosítani. A személyes ügyfélszolgálat helyszíne Eladó által megadott, Budapest közigazgatási tQl.ü]etén belüli
helyiség.
4.16. Eladó kötelesjelen szerződés hatálya alatt a Műszaki leírás 6. pontja szerinti teljes körű, az ajánlott termék
támogatási idejére vonatkozó jótállást (országlicenc lejáratát követő 364. nap) és jelen szerződés 4.1 5. pontja
szerinti ügyfélszolgálat fenntartását biztosítani.
A jótállási Idő kezdete a termék mennyiségi átvételének az időpontja.
A termék (aktiváló kód) hibája esetén a Vevő ajótállási igényét az Eladó Műszaki leírás 4. pontja szerint fenn
tartott ügyfélszolgálatán keresztül érvényesíti.
A termék (aktiváló kód) hibája esetén Eladó a jótállás keretén belül köteles a Vevő részére egy Új érvényes
terméket (aktiváló kódot) biztosítani legkésőbb a bejelentést követő munkanapon.

5. A TELJESÍTÉS MÓDJA
5.1. Vevő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 7.3. pontban megnevezett személyek együt
tesen jogosultak.
5.2. A teljesítést igazoló bizonylat kiállitásának feltétele, hogy Eladó a Műszaki leírás szerinti liceucek igazolá
sáról szóló dokumentumot jelen szerződés 2.4. pontjában meghatározott cíinekre elküldjc, valamint a 2.2. a)
pontja szerinti aktiváló kódokat Excel formátumban és elektronikus adathordozón keresztül (pendrive) Vevő
számára átadjajelen szerződés 2.2. a) pontjában meghatározott határidőig.
5.3. A Műszaki leírás 5. pontjának megfelelően a teljesítés során kötelezően átadandó további doktimentujnok:
Országlicenc érvényességének meghosszabbításáról nyilatkozat, amely tartalmazza az alábbi adatokat:
° az Országos licenc érvényességének kezdő dátumát (2020.07.01)
o érvényes napok számát
o a licencelt szoftver termékekek pontos megnevezését
o ország megnevezését amire a licenc kiadásra került (Magyarország)
o korlátlan számú felhasználó és azok díjmentességének a tényét, akik a lieencelt termékek hasz
nálatát igénylik
e

~
•
o

Már korábban kiadott aktiváló kódok által letölthető szoftverek felhasználhatóságának meghosszabbítá
sáról nyilatkozat.
Letölthető szoftverek listájáról nyilatkozat.
Nyilatkozat arról, hogy az Ajánlattevő az Ajánlatkérő számára szerződés érvényessége alatt korlátlan
számú kódot tud biztosítani.
Nyilatkozat, hogy az Ajánlattevő újabb legalább 3000 db-os aktiváló kódkészletet tud biztosítani (elekt
ronikus adathordozón, táblázatban olvasható, nem másolásvédett fájlban).

6. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, JÓTÁLLÁS
6.1. Ameimyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat olyan okból, amelyért íi~lelős. a
megadott határidőre a szerződésben meghatározottak szerint nem teljesíti, akkor ez késedelmes teljesítésnek
minősül.
6.2. Amennyiben jelen szerződés 2.2.a) pontiában meghatározott feladatait az oft előírt határidőig olyan okból.
amelyért Eladó felelős, nem teljesíti. úgy Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbérmértéke:a késedelem 1-10. napja alatt napi O.59o, a késedelem II. napjától napi J0~ mértékű.
A késedelmi kötbérmaximális mértéke akötbéralap 20 °o-a .Akésedelini kölbéralapja a késedelmesen teliesiteti
szolgáltatás nettó értéke.

A kötbér alapja a szerződés 3.1 pontjában rögzített nettó ellenszolgáltatás összege.
6.3. Abban az esetben is késedelmi kötbér fizetésére köteles Eladó, ha olyan okból, amelyért Felelős, jelen
szerződés 2.2. a) pontján kívüli kötelezettségét határidőre nem teljesíti. Ilyennek tekintik Felek különösen a 2.2.
b)-c) pontokat, a 4.13. —4.16. pont szerinti feladatot.
A késedelemi kötbér összege: napi 5000,- Ft. A késedelmi kötbér maximális összeg 20 napi tétel.
6.4. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani ás a teljes nettó Eladói díj 25 %-a mértékű meghiúsulási kötbért követelni.
Nemteljesítésnek minősül különösen, amennyiben az Eladóval szemben kiszabott késedelmi kötbér eléri a
maxiinumot.
6.5. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak ajogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését szám íthatja be.
6.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, ás annak összegét a fentiekkel összhangbanjogosult az Eladói
díjba beszámítani.
6.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Polgári Törvénykönyvrói szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6.187.
g-ának (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a
késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

—

6.8. Eladó köteles jótállást biztosítani, amelynek időpontja az országlicenc lejáratát követő 364. nap.

7. KAPCSOLATTARTÁS
7.1. Felek kötelesek egy vagy több kapesolattartót kijelölni a Vevő, illetve az Eladó jelen Szerződés szerinti
jogainak gyakorlására, ás a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesíteni. Felek jogosultak
arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák ás helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek
Új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapesolattartó sze
mélyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem
igényel.
7.2. Felek képviseletében ajelen Szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizárólag az aláb
biakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos
fonnában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e
személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.
7.3. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi személyekjo
gosultak:
Vevő részéről:
név: Valdinger Gábor
beosztás: csoportkoordinátor
e—mail cím: Valdinger.Gabor~nisz.hu
Telefon: +36304313447
Eladó részéről:
Név: Szuhaj Mihály
Beosztás: kuratóriumi elnök
Telefon: ±36 20 425 5233
E—mail: szuhaj.mihalv~~infbalap.hu
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7.4. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi sze
mélyek együttesen jogosultak:
név: Hajzer Erika (Kommunikációs és marketingmenedzsment igazgató) és
(Ugyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes)

Vetési Iván

Vevő jogosult arra, hogy a teljesítés igazolására jogosult személyeket megváltoztassák, és I lyettük Új
személyeket jelöljenek ki. A teljesítésigazolók személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli
közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem igényel.
7.5. Felek vállalják, bogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok helyettesítéséről
haladéktalanul gondoskodnak.
7.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban; Értesítés)
szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban da
-

írásban igazolt személyes átadással,

-

tértivevényes ajánlott levélben,

-

visszaigazolt e-mailben

—

megküldött értesítés.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
7.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén anyilatkozatvagy értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
7.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekin
teni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem
vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik inunkanapon kell kézbesítetuiek tekinteni.
—

—

8. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
8.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabílyozásnak megfelelően Liz
leti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen Szerződés lényeges tartalmáról.
8.2. Eladó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvánosságra hozatalát
korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló
részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
8.3. A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, minden, bizal
masnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
8.4. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat
kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.
8.5. Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és tudo
másul veszik, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a másik fél jogosult a jelen Szerződéstől azon
nali hatállyal elállni! a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
8.6. Az Eladó alkalmazottai és az alvállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és csak
olyan mértékig megengedett. mely az adott szerződés teíjesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.
9. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA. MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA
9.1. Szerződő felek megállapodnak abban. bogy jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 111. ~-ban ihglaltak fltzve
leinbevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
9.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind Vevő, mind Eladó jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal
írásban felmondani, amennyiben a másik fél (Eladó, illetőleg a \1evő) a jelen Szerződésben meghatározott kő—
telezetiségeit súlyosan megszegi. vagy egyébként olyan magatartást tanúsít. amely a további eg’ ünműködést

kizárja, illetve olyan szerződésszegést követ ci, amelyhez jelen szerződés a felmondás lehetőségét frja elő. Ilyen
oknak tekintik Felek különösen a kötbérmaximum elérését.
9.3. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, bogy a Szerződés Vevő részéről történő felmondása, elállása a szerző
désszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem záija ki, illetve nem korlátozza
9.4. A szerzödésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződésszeg~s5~~ okozott
igazolt kárát.

9.5. Felek megáilapodnak abban, bogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Eladó haladékta
lanul köteles Vevő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy
birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot fUggetlenül az adathordozó jellegétől.
9.6. Felek megállapodnak abban, bogy amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, amiért Eladó nem
felelős, Úgy Felek kötelesek egymással elszámolni.
9.7. Vevő a Kbt. 143.

*

(2) bekezdése alapjánjogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha

Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyanjogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés
k) pont Icb,) alpontjában meghatározott valamely feltétel, vagy
-

Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1)
bekezdés k) pont kb,) alpontjában meghatározott valamely feltétel. (Kbt. 143. * (3) bekezdés a) és b) pont).
-

10. VIS MAIOR
10.1. Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major eredménye.
10.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan esetekre vonatkozik, amely az Eladó
érdekkörénkívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk,
háborá vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, más természeti vagy ipari katasztrófák, karantén korlátozások
és szállítási embargó. A vis mnaiomak közvetlen összernggésben kell állnia Eladó tevékenységével és a
bekövetkezett késedehnes teljesítéssel vagy meghiúsulással, mely össze~iggést Eladónak írásban igazolnia
szükséges.
10.3. 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. Vis inaior esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az
Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben sz ésszerűen lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.
10.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior
időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a Szerződés nem teljesített részétől elállni
hátrányos Jogi következmények nélkül oly módon, hogy Eladóhoz erről írásos értesítést küld és a Felek a már
teljesített szolgáltatásokkal és azok ellenértékével elszámolnak egymás felé. Ez esetben mindkét Fél maga viseli
a vis maior miatt felmerült kárát.
11. VEGYES

ÉS

zÁRÓRENDELI~zÉsEJ{

11.1. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások úUán
rendezzenek minden olyan nézeteliérést vagy vitát. mely közöttük a Szerződés keretében felmerült. Minden
ezzel kapcsolatos lényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
11.2. I—la az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tud~ ik megoldani i Szeizodes ilipjan ‘agv e77el osszefuggtsben kelekezei.t jog’ itiJukit ug’ i Jog’ ifl
elhírálására. hatáskörtől fliggően a Budai Központi Bíróság. illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
Q

.!~

1 L3. A Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Jog
Törvénykönyvre és a Kbt-re rendelkezései az irányadók.

—

különös tekintettei a Polgári

-

11.4. A Jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek Jelen Szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
11.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Jelen Szerződésben rneghatáro70~~ valamely
jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem Jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a Jövőbeni
teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondarú, vagy a követeléseitől el Fog állni.
k jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen Jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
11.6. Jelen Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és lniljj akaratukkal
mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
L számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Nyilatkozat a nyertes ajánlattevő Jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozóiról (ameny
nyiben releváns)
5. számú melléklet: Licencinfonnációs adatlap
6. számú melléklet: Megrendelt tennék- szolgáltatás árlista
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SZ~1flú

melléklet

Műszaki specitikáció

Országlicence igénylés határidejének 2022.06.30-ig történő meghosszabbítása, képernyőolvasó és képer
nyőnagyító szoftverek Jetöltéséhez Új aktiváló kódok biztosítása, valamint a már kiosztott hitelesítő kó
dok érvényességének meghosszabbítása

Tartalomjegyzék
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13
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14

4.
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A 2016. október 26-i 2016/2102/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv kötelezően előírja a közszférabeli
szervezetek számára a honiapok és mobilalkalmazások akadálymentes elérhetőségének biztosítását. Telui~tettel
arra, hogy jelenleg az elektronikus közszolgáltatások biztosításánál nincs külön garanciális szabály arra vonat
kozóan, bogy ténylegesen akadályrnentesített webhelyek kerüljenek kialakításra, illetve folyamatosan frissítésre.
ezért a Belügyminisztérium Informatikai Helyettes Államtitkársága kezdeményezte egy általános megoldás be
vezetését. Ennek az általános megoldásnak a keretében olyan az alább részletezett képességekkel bíró szoftve
rekhez tartozó országlicenc beszerzése szükséges, amely korlátlan felhasználó oldali telepítést enged meg. Ezek
a szoüverek a látássérült felhasználók számára lehetővé teszi a digitális tartalom akadálymentes elérését. Az
elmúlt években ennek az országlicencnek a beszerzése megtörtént, 2018. július 1-től ingyenesen igényell~ető a
SZÜF-ön keresztül az állampolgárok számára a szoüverek 365 napon át történő teljes értékű használatát biztosító
hitelesítő kód. Az országlicenc igénylésének atámogatása 2020.június 30-án lejár, újabb hitelesítő kódok kiadása
csak újabb országlicenc igénylését támogató szerződés beszerzését követően válik elérhetővé.
A 2019.12.07-i BM-es BM/3395-7/2019-es iktatószámú megkeresésnek megfelelően további két éves időtar
tamra szükséges a szolgáltatást beszerezni a licencek ellenértékének évenkénti kifizetésével.
A beszerzés során olyan országlicenc konstrukció megvásárlása a cél, amely lehetőséget biztosít a 2018-ban
beszerzett konstrukció változatlan formában történő meghosszabbítására, vagyis a licenc érvényessége során kor
látlan számú felhasználó részére engedélyezi a konstrukcióban szereplő képernyőnagyító és képernyőolvasó
szofiverek letöltését és aktiválását.
A beszerzés során a már korábban kiadott kódok által letölthető szoftverek felhasználhatósága lejáratukat köve
tően automatikusan meghosszabbodik további két évre, az új igényeknél a szerződés érvényessége alatt aktivált
kódok által letölthető szoftverek felhasználhatósága 2 éves időtartam lesz.

~n~cnáii~ Lő’ etclmén’ek:

:.

Célja. hogy felnagyítsa mindazt a tartalmat, amit a számítógép a képernyőn keresztül megjelenít. Ezzel lehető
séget nyújt a gyengén látó felhasználók számára, hogy a látáscsökkenése ne korlátozza a számítógép használa
tában. A képernyőnagyító szo~verek elsősorban azoknak a felhasználóknak nyújtanak támogatást, akiknek a
látása gyengébb, de nagyítószo~ver segítségével könnyedén eligazodnak a képernyőn megjelenő információk
között. Igény esetén felolvasó modul támogatja a számítógépen végzett munkájukat, de ez opcionálisan ki-be
kapcsolható.
A szoftverrel szemben támasztott követelmények:
—

—

—

—

—

Windows XP-től a Windows 10-ig valamennyi Mierosofi operációs rendszer használatát támogatja.
Rendelkezik magyar nyelvű támogatottsággal.
Legalább 60-szoros nagyítási képesség,
Négy nagyitás-megjelenítési mód biztosítása; teljes képernyős, osztott képemvős. lencse és dinamikus
lencse típusát.
lehetővé teszi nagvítolt kép esetén a felnagvitott kép több irányú pászlázását.
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—

—

—

—

—

—

—

—

nagyobb nagyítási fokozat és változatos színkörnyezet esetén biztosít speciális egérmuta~~~ és szöveg
kurzort a jobb láthatóság érdekében,
A nagyitott kép követi az egérkurzor mozgását,
Lehetővé teszi a két monitoros használatot,
Változatos színkombinációkat biztosít a testreszabhatóság érdekében,
A gyengén látó emberek által használt változatos alkalmazások támogatására szkriptnyeFve~ biztosít,
Tartalmaz DAJSY-könyvek olvasására alkalmas lejátszási funkcionalitást,
Az egérkurzor alatti szöveg vagy elem magyar nyelvű felolvasási lehetőségét biztosítja,
Weboldalak és dokumentumok magyar nyelvű felolvastatási képességét biztosítja, és képes a leütött
billentyűk kimondására.

A képernyőolvasó szoflver a billentyűleütések és a képernyőn látható üzenetek felolvasásával teszi lehetővé a
számítógép használatát a látássérült emberek számára. A felolvasó program elsősorban a látásában erősen korlá
tozott felhasználók számítógéphasználatát támogatja.
A szoüverrel szemben támasztott követelmények:
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Windows XP-től a Windows I O-ig valamennyi Microsoft operációs rendszer használatát támogatja,
Rendelkezik magyar nyelvű támogatottsággal,
Rendelkezik magyar nyelv kiejtési és hangsúlyozási szabályai szerint működő, jó minőségű, beépített
beszédszintetizátor szofiverrel,
Tartalmaz idegen nyelvű szövegek riyelvhelyes felolvasására alkalmas, jó minőségű, több nyelvű be
szédszintetizátort,
Támogatja a Braille-kijelző készülékeken magyar pontírású szöveg bevitelét és a pontírás kijelzését.
Biztosítja a számítógép operációs rendszerének és szoftvereinek vezérelhetőségét a Perkins stílusú bil
lentyűzettel ellátott Braille-kijelző készülékekről,
Tartalmaz DAJSY-könyvek olvasására alkalmas lej átszási funkcionalitást,
Lehetőséget biztosít a felhasználó által testre szabható módon a dokumentumok és weblapok átfutó ol
vasására,
Szövegelemző szolgáltatást is biztosít a felhasználó által szerkesztett dokumentum gépelési és formázási
következetlenségeinek felismerésére,
A képernyőképeken és PDF dokumentumokon alkalmazható magyar és a legelteijedtebb idegen nyelvek
szövegfelismerésére alkalmas optikai karakterfelismerő szolgáltatást tartalmaz,
Egyszerűsített hozzáférést biztosít webes tartalmakhoz (bírportálok, szótárak, elektronikus könyvtárak
stb.), amelyek megkőnnyitík a felhasználók információhoz jutását.

Az országlicenc szolgáltatás érvényessége alatt megkért szoflveraktiváló kódok által letölthető alkalmazások ér
vényessége: 2 év.
Az országlieenc érvényessége alatt korlátlan számú ‘égt~lhasználó számára kell tudni biztosítani a 2. pontban
szereplő szo&verek teljeskörű használatához szükséges egyedi akliválási kódot.
Az egyedi aktiválási kód minden felhasználó számára egységesen 731 napos teljeskörű hozzáférést kell hizwsít
son a 2. poniban szereplő alkalmazásokhoz. függeilenül az aktiválás időpont jótól.
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A 2018-as országlicenc során kiadott aktiválási kódkészlet érvényessége 2 évvel automatikusan meghosszabbí
tásra keH, hogy kerüljön.

t~iLtt te~i’tí~a

Az Ájánlatadó köteles a szerződés hatályba lépésétől a szerződés megszűnéséig ügyfélszolgálato~ fenntartani
munkanapokon 9.00— 17.00 óra között.
Az ügyfélszolgálat igénybevételére jogosult:
bármely felhasználó, aki aktiválta, Vagy aktiválni kívánja ajelen szerződés szerinti licenceket
a Vevő, aki biztosítja a felhasználóknak ajelen szerződés szerinti liceneeket.

-

-

Az Ajánlatadó köteles az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeit megadni: E-mail cím, telefonszám.
Az Ajánlatadó köteles az ügyfélszolgálatán a felhasználók által bejelentett igényeket a bejelentéstől számított 3
munkanapon belül megválaszolni.
A Vevő által az ügyfélszolgálaton keresztül jelzett jótállási igényeket az Ajánlattevőnek a bejelentést követő
munkanapon teljesítenie kell.
Az Ajánlatadó a fentiek mellett heti egy alkalommal 4 órás időtartamban, munkanapokon, az Ajánlatadó által
előzetesen megadott és Ajánlatkérő kapesolattartója részére megküldött időpontban és helyszínen, személyes
ügyfélszolgálatot biztosítani. A személyes ügyfélszolgálat helyszíne az Ajánlatadó által megadott, Budapest köz
igazgatási területén belüli helyiség.

.e~íálbt andök
Ajánlattevő feladata az alábbiak átadása:
o

A liceneek biztosítása elektronikus úton történik. Ajánlattevő az ajánlatkérésben meghatározott termékek
biztosításához szükséges elérési utat és aktiválási kódokat, valamint a licencigazolásokat a
es a L
e-mail cimeki e koteles megkuldeni, valamint elektronikus
adathordozón (pendriveon), valamint nyomtatott fonnában a rendelkezésünije bocsátani. A Licence iga
zolás átadásának helyszíne; 1135 Budapest, Csata utca 8.
Országlicenc érvényességének meghosszabbításáról nyilatkozat, amely tartalmazza az alábbi adatokat;
o az országos licenc érvényességének kezdő dátumát (2020.07.01)
o érvényes napok számát
o a licencelt szoftver tennékekek pontos megnevezését
o ország megnevezését amire a licenc kiadásra került (Magyarország)
o korlátlan számú felhasználó és azok díjmentességének a tényét. akik a licencelt termékek hasz
nálatát igénylik
________

o

o

o
o

Már korábban kiadott aktiváló kódok által letölthető szol~verek felhasználhatóságának meghosszabbítá
sáról nyilatkozat
Letölthető szoftverek listájáról nyilatkozat
Nyilatkozat arról. hogy az Ajánlattevő az Ajánlatkérő számára szerződés érvényessége alatt korlátlan
számú kódot tud biztosítani
15

•

Nyilatkozat, hogy az Ajánlattevő újabb legalább 3000 db-os aktiváló kódkészletet tud biztosítani (elekt
ronikus adathordozón, táblázatban olvasható, nem másolásvédett fájlban)

A végfelhasználók az egyedi aktiválási kódot csak az országlicene érvényessége alatt tudják felhasználni, az
országlicenc lejártát követően sz ajánlatkérőnek átadott, de fel nem használt aktiválási kódok érvénytelenjtésre
kell, hogy kerüljenek.
6. Jótállási elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékre a teljes körű, az ajánlott termék támogatási idejére
vonatkozó jótállást (országlicene lejáratát követő 364. nap) és ügyfélszolgálat fenntartását.
A jótállási idő kezdete a termék mennyiségi átadásának az időpontja.
A termék (aktiváló kód) hibája esetén a Vevő ajótállási igényét sz Ajánlattevő a Műszaki leírás 4. pontja szerint
fenntartott ügyfélszolgálatán keresztül érvényesíti. Az Ajánlattevő ajótállás keretében legkésőbb a bejelentést
követő munkanapon biztosít a Vevő részére egy új érvényes terméket (aktiváló kódot).
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nyilvántartási Számú szerződés 2. Számú melléklete
NISZ Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató Zn.
H-1081 Budapest, Csokoj~aj utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat I .0

liii SlIEST IGA/ULÓ l3lZflN~ lU

Készült
Hely:

jDátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokomrnunikáeiós Szol
gáltató Zrt.

Képviselő (I) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

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

Terméklszolgáltatás 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 te
lephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést iga
zoló, dokiimentáló 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 fentjelzett és archivál.t 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 szetződésben ineghatározol’ egyéb devizában

Devizanem:

Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
~óteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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3. számú melléklet. nyilvántartási számú SZ~rződésl3ez
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairói 1 .0
Nyilatkozat Partner adatairól
Xzonosító adatok:
Feijes név (cégjegyzéknek megfelelően): Informatika a Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): l1”jFQ~~24p
Látássérültekért Alapítvány
Cégjegyzék
egyéb

szám,

EV

szám,

működési

Ádószán: I 8171776-2-42

engedély
szám,
bírósági
~
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-01-0007774
Uniós adószám:

ICapcsolattartó adatai
Név: Szuhaj Mihály

Beosztás: kuratóriumi elnök

7elefonszárn: 36 20 425 5233

E-mail Cím: szuhaj.mihaly®infoalap.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):1 146 Budapest, Hermina út 47.
1~eveIezési cím, amennyiben eltér a székhelytőt (ország, irányítószán,, város, zdca, házszám):1580 Budapest,
Ff.35.
Jievőpartner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irá nyítószám, város, utca, liázszán;): 1580 Budapest, Pf.35.

Cégnév: liiformatika a Látássérültekért Alapítvány
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1146 Budapest, Hermina üt 47.
Szám lavezető bank
Neve: OTP Bank Nyit
Bankszámla száma: 1 1714006-20403625-00000000

Bankszámla devizaneme: I-RJF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonaíkozótör’énvek alapjáiz, a: irreleváns sorban NEM-e,
kell beírni, amelyik sor vonatkozik a parinerre, ott iGEN—t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás
XIII/A. fejezet. 169.~.(h)]: IGEN
NEM
elszámolás [ala tv.XV.-XVII.
fejezet. 169.~.(p’q~)]: NEM

is

[áfa

tv.

I 69.*.(I)]:

.—. .:.‚

:..~.... .......:.

.

~

.6.. :.J.61. — .b..bb%~’%e~””

Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:

Abnyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEfvI

Milyen tevékenység atapján: NEM
KATA
[2012.
törvény]: NEM

évi

Milyen tevékenység alapján:

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

Dátum~’~k
~ Cégszerű aláírás~J..≥L&.)&\kt’AJ’

Informatika a Látássérjj]tekért
Alapítvány
1146 Budapest, Hermina út 47.
OTP: 11714006-20403625
Adószám: 18171776-2.42
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nyilvántartási számú szerződés

4. számú melléklete

A nyertes ajánlattevőjelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alváflalkozó(k):

NINCS

2.
A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Mvállalkozó neve;Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:-

b) Alvállalkozó neve:Alváilalkozó székhelye/címe:Alvállalkozó feladata;Nyílatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárás so
rán előírt kizáró okok hatálya alatt.
Budapest, 2020.

~±: 22-.
~ ~j~\)

a
1146
OTp. 117 ~ Jiermjyj~ ~
Adó~zÁ~y~ ~
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5. számú melléklet
34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0

z

NIS

Licencinformációs adatlap
LICENCATADO ÁLTAL KITOLTENDO

Nyilvántartási adatok
Szerződésszáin:
Szániiaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés szá
ma:

Licencátadó adatai
Cég neve:

Informatika a Látássérültekért Alapítvány

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil,
e-mail):

Szuhaj Mihály, ±36 20 425 5233
szuhaj .mihaly(~infoalap.hu

Belső fej lesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
.

.

Licencjogosultneve:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolaáltató Zártkörűen
Mukodo Reszvenytarsasag
..‚‚‚‚

‚

JAWS, MAGic, ZoomText, FUSION
Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

-

Gyártó megnevezése:

Vispero

Mennyiség:

korlátlan

Termék egységára:

-

Devizanem (p1. HIJF, EUR, USD):

HUF

Közbeszerzési díj (%):

89.460.000 FIUF ± ÁFA

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

2020.07.01.

2!

Installation

Users

Server
CAL

Processor

Core

Egyéb

Szoflverkövetés vagy tennékfrissítés:

Igen

Nem

Szoüverkővetés frissítésre jogosít:

Igen

Nem

Metrika:

±

-j

Szoftverkövetés
valid from-to):

időtartama

(maintenance
év.hó.nap

Előfizetés (subscription):

Igen

Előfizetés érvényességi Ideje:

év.hó.nap

Eltérő kiadások használatának
(cross edition rights):

lehetősége

Korábbi verziók használatának
(downgrade rights):

lehetősége

Igen

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

s

Igen

Igen

~.

Kitöltési útmutató

Info~arn’a a Látássérjj]tekén

Alapítvány
I i46 Budapest, Hermina űt 47.
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakteQ~~’ 1f~4üGís~’J»o3625
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Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítój~~8~m. 181717762.42
A beszerzésliez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a teljesítés, kötelező
kitölteni.
Licencátadó adatai

Cég neve: A szoflverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megi-endelésben licencátadói oldalról defi
niált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-rnailes elérhetősége.
Belső fej lesztésű 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 szofivertermék átadójának.
Termákinfo I-móc jók

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szo&vertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
_fl

Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EIJR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, amennyiben az adott szerverter
méket 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 termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoüverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának Lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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nyilvántartási Számú szerződés 6. számú melléklete

Megrendel termék- szolgáltatás árlista

Termék (szolgáltatás) megnevezése

Mennyiség Mértékegység

Nettó egységár

Nettó összár (Ft)

Képernyónagyító es Képernyőfelolvasó szoftverlicence

---

db

----

----

Licenszkovetés és gyártói támogatás dúa 2020. júli
us.01-2021. június 30.-ig (Meglévő 5000db + 3000 db
ÚJ szoftverlicencre)

12

hó

3.625.000 Ft

43.500.000 Ft

Licenszkovetés és gyártói támogatás díja 2021. júli
us 01-2022 június 30.-ig (Meglévő 5000db + 3000db
Új szoftverlicencre)

12

ho

3.830.000 Ft

45.960’000 Ft

Mindosszesen (nettó Ft)

89.460.000 Ft

A megrendelt termékeket 27 % ÁFA terheli.
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Informatika a Látássérültekért
Alapítvány
146 Budapest, Hermina út 47.
OTP: 11714006-20403625
Adószám: 18171776-2-42

