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Szerződés nyilvántartási szánv’

. ‚ ...

ADASVETELI SZERZODES

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
Erintett Szervezet azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-
041633, adószám: 10585560-2-44, baukszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a/z:

Ajánlattevő neve TIGRA Computer- és Irodateelmikai Korlátolt
(konzorciumvezető, közbeszerzési projektiroda): Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés:

TIGRA Kit)
Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.
Adószám: 12218778-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-566107
Bankszáinlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető
Ajánlattevő neve BRAVONET Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciuintag): (rövidített elnevezés: BRAVONET Kft.)
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Adószám: 23768569-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 977241
Bankszámlaszám: 11794008-20540285-00000000
Képviseli: Gasztonyi Gábor
Képviselő titulusa: cégvezető
Ajánlattevő neve Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciuiutag): (rővidített elnevezés: Delta Systems Kit.)
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Adószáiu: 13978774-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 882938
Bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006
Képviseli: Szűcs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető
Ajánlattevő neve
(konzorciumtag):

FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások
Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített
elnevezés: FORNAX SI Kft.)

Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.
Adószáni: 24278353-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-999458
Bankszámlaszám: 10918001-00000038-59580002
Képviseli: Keszei Akos Ervin
Képviselő titulusa: ügyvezető

1 A végleges szerződés tadalm~za.
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Ajánlattevő neve i-Cell Mobilsoft Zártkörűen Működő
(konzorciumtag): Részvénytársaság (rövidített elnevezés: i-Cell

Mobilsoft Zrt.)
Székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5.
Adószám: 24132402-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-047546
Bankszámlaszám: 11714051-20002255-00000000
Képviseli: Eder Lőrinc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
Ajánlattevő neve REMEDIOS Zártkörűen Működő
(konzorciumtag): Részvénytársaság (rövidített elnevezés:

REMEDIOS Zrt.)
Székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13.
Adószám: 23037490-2-42
Cégjegyzékszáni: 01-10-046850
Bankszámlaszám: 10300002-10568747-49020016
Képviseli: Karácsony László Levente
Képviselő titulusa: vezérigazgató
Ajánlattevő neve Soloron 40 Zártkörűen Működő
(konzorciumtag): Részvénytársaság (rövidített elnevezés:

Soloron 40 Zrt.)
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Adószám: 26789402-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-140407
Bankszámlaszám: 10102244-48582600-01005003
Képviseli: Bönde Adám
Képviselő titulusa: vezérigazgató
Ajánlattevő neve TIGRA Rendszerház Korlátolt Felelősségű
(konzorciumtag): Társaság (rövidített elnevezés: TIGRÁ

Rendszerház Kit)
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-l 13.
Adószám: 13284220-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-727385
Bankszámlaszám: 10918001-00000005-70950000
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)2

(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DKÜ),
(a továbbiakban: Beszerző) által TED 2020/S 116-282086; IKE 8873/2020. szám alatt, a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Meglévő Oracle szoftverlicencel’ bővítése”
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen
a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: K1”I).

KIvI azonosítószáma: DKMO1OLIC2O
KM aláírásának dátuma: 2020. október 26.
KM időbeli hatálya: 2022. október 26.
KM keretösszege: 17.400.000.000 forint+ áfa.

2 A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevök közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a

közös ~ánlattevők száma szerint bővítendő.
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Jelen szerződést a közbeszerzési eUárásban közös ajánlatot benyz~/tó ajánlattevők közösen teUesítik A közös
ajánlattevó’k egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A Jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést — meghatalmazás alapján —

a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

Eladó On int a közbeszerzési eUárás közös ajánlattevő9 kUe lenti, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.3

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

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott KM
tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre a „Kormányzati
Adatközpontha kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához Oracle adatbáziskezelő
licencek beszerzése a KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2015-00005 azonosító számú — „Közigazgatás
informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” tárgyú
eljárás szerződése alapján Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig elvállalja, eladja és leszállítja
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékek,
szállítását és 12 hónap jótállás és gyártói támogatás biztosítását, a 2. számú mellékletben (Megrendelt
termék- és árlista) meghatározott mennyiségekben.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Tigra Rendszerház Kit
(székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) teljesíti.

2.3. Vevő az általa jelen szerződés keretében megvásárlásra kerülő Oracle licenceket elérhetővé kívánja
tenni a 309/2011 Konn. Rendeletben, a 712013 NFM rendeletben és a 467/2017. (XII.28.) KAK Konn.
Rendeletben körülírt intézményi kör számára oly módon, hogy ezen intézmények a jelen eljárás
keretében megvásárlásra kerülő Oracle licenceket szabadon használhassák saját céljukra az általános
licencfeltételek szerint saját alkalmazásaik alatt.

3. A szerződés hatálybalépése, teljesítési határideje, időtartama

3.1 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele:
a) - annak mindkét fél általi aláírása,
b) valamint, hogy a „KOFOP-l.0.0-VEKOP-15-20l5-00005 azonosítószámú - „Közigazgatás

informatikai infl-astruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt
projekt Támogatási Szerződés 8. sz. számú módosítása hatályba lépjen a Vevő, mint támogatást
igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között.

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

3.3 A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen fejezetben hivatkozott feltétel
teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes Eladót.

Kizárólag abban az eselben lesz a szerződés része, ha Eladó, mjnt nyertes ajánlattevő közös ajánlattevókéni nyújtotla be ajánlatát.
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3.4 Eladónak jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített
liceneeket és a jótállásra és a gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumokat jelen szerződés
hatályba lépését követő 180 naptári napon belül kell leszállítania és Vevőnek átadnia.

3.5 Felek Jelen szerződést, határozott időre kötik és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

4. A teljesítés helye

4.1. A liceneeket képviselő aktiválási kódokat Vevő licenszc~nisz.hu, valamint a
LicenceAdmin~inisz.hu címére kell elektronikusan megküldeni, a Licenc igazolás, valamint papír
alapú dokumentumok átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.2. Eladó köteles Vevőnek átadni (a Jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címekre
megküldeni) ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen szerződés 5.2. pontjában és
Műszaki leírásban meghatározott gyártói támogatás igazolásának dokumentumait, - amennyiben
szükséges - az aktiválási kódot és a licencek regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó különösen
köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott helyszínen) a jogszerű
használathoz szükséges mindennemű licenc igazolást, licenc kulcsot, a jótállásra vonatkozó
dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges minden eszközt,
dokumentumot.

5.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha
megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. Ajelen pont szerinti értesítés
megicüldése nem zárja kijelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés
néllcül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

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

5.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában
részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor
ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) - (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell
eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Eladó a Kbt. 138. * (3) bekezdésére
figyelemmel ajelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

5.7. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszáinol. Vevőt fizetési kötelezettség —jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.
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5.8. Eladó a teljesítés soránjogosan igénybe vett alváflalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel, mintha
magajárt volna el. Eladó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak megsértésével
von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy,
szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.9. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

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

6. A fizetendő ellenérték

6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg KÖFOP-1 .0.0-
VEKQP-15-2015-00005 azonosító számú — „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt keretében. A támogatás
intenzitása 100%.

6.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza. Az ajánlattétel, a szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.

6.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 926.492.996 Ft ± áfa, azaz nettó
kileneszázhuszonhatmillió négyszázkilencvenkettőezer kilencszázkilencvenhat forint ± áfa.

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

6.5. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a Forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a
jótállás, gyártói támogatás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, a beszerzési
díjat, valamint a KM V.4. pontja alapján fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díjat. A beszerzési
díj alapja a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2
% + áfa. A beszerzési díjat a Vevő közvetlenül az eljárás lefolytató Beszerző részére fizeti meg.
A fizetendő szoftverlicenc-gazdálkodási díj alapját és mértékét, számításának módját a Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a kormányzati infonnatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14/A. ~ (5) bekezdése tartalmazza. A
szoftverlicenc-gazdálkodási díj megfizetése Vevő részéről az Eladón keresztül történik.

6.6. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (6. fejezet) túl, további díjazás, költségtérités, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Ajelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen
nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Eladó a teljesítésről I db számla benyújtására jogosult.

7.1. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály— 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.
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7.2. Eladó ajelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt szerződésszerű
teljesítését követőenjogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítés Igazoló Bizonylat (4. számú
melléklet) alapján, annak kiállítását követően 8 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Vevőnek. A számlán csak a KIVI hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés ellenértéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból
KOFOP-1 .0.0-VEKOP-15-201 5-00005 azonosító számú — „Közigazgatás informatikai
in&astruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt tárgyú
projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében kerül kifizetésre.

7.4. 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. l35.~ (l),(4) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk.
6:130. ~ (1)-(2) meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) 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.

7.5. A számla áfa tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133) vagy a Vevő elektronikus számla befogadó e invoice1&~nisz.hu email
címre történő beérkezését követő 15 napon belül.

7.6. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél által
aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és a Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet) kitöltött
formában.

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

7.8. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadó e invoice(~nisz.hu email
címére küldi.

7.9. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezését, a

tevékenység leírását és annak TESZOR számát,
b) a Vevő nevét (NISZ Zrt.), címét, adószámát, és az általa megadott belső azonosításra szolgáló

szerződés számot,
c) a projekt azonosító számát, megnevezését: KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosító

számú — „Közigazgatás informatikai infl-astruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése
érdekében”

d) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
e) a számlán fel kell tüntetni Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát,
f) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
g) a számlán a szo~verlicenc-gazdálkodási díj összegét külön tételként kell szerepeltetni ‚ a

számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Ma
tv.) 169. ~ és elektronikus számla benyújtás esetén a 175 ~ szerinti előírásoknak.

7.10. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő
felelősséggel nem tartozik.
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7.11. Felek rögzítik, hogy ajelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak
tekintik a Kormányrendeletet’

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

Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX.
törvény szerinti behajtási költségátalányra.

7.13. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés, valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések a
Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül
kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. ~ alapján biztosítja Eladó részére a szerződés
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az
előlegként igénybe vett összeg a kiállított számlából kerül levonásra.

7.14. A szállítói előleget — az áfa nélküli összeg tekintetében - (az előlegbekérő dokumentum Vevőhöz
való benyújtásán keresztül) az Eladó a Tárnogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az
értesítéstől számított S napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek
hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

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

7.16. Az igényelt előleg kifizetésének esedékességekor az előlegszámla áfa tartalmát a számlával
megegyező módon és határidővel a Vevő az Eladónak közvetlenül fizeti meg.

7.17. A Vevő fenntartja ajogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolatban
jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán további követelményeket határozzon meg.

7.18. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő
a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. Amennyiben a fizetési határidő
inunkasziineti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a
számla kiegyenlítésének határideje.

7.19. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a 7.8
pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

7.20. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti f’eltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

7.21. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószáinában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon
belül köteles a Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasury®nisz.hu e-mail címre.

7.22. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a lOvi V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

8. Teljesítésigazolás

8.1. Eladó jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi tennék és szolgáltatás vonatkozásában a jelen szerződés 5.2
pontjában meghatározottakat Vevő részére átadta.
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8.2. Vevő a 8.1 pontszerintiteljesítéstkövetően a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése alapján legkésőbb 15 naptári
napon belül köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet), melynek
kötelező mellékletét képezi a Jelen szerződés keretében szállított lieencekre vonatkozó
Liceneinformáeiós adatlap (5. számú melléklet) kitöltött és aláírt formában, valamint Eladó
teljesítését alátámasztó dokumentum (Jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározottak megküldéséről
szóló e-mail kinyomtatva, illetve a papír alapú dokumentációk átadás-átvételéről szóló
jegyzőkönyv).

8.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában ajelen szerződés 5.2
pontjában meghatározottakat papír alapon Vevő részére át nem adja (Jelen szerződés 4. pontjában
meghatározott e-mail címekre nem küldi meg, illetve a 4. pontban megjelölt helyszínen a
dokumentációkat át nem adta).

8.4. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termnék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.5. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre a 8.1-8.4 pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

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

8.7. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben (a továbbiakban:
DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő
(intézmény) a DKR-ben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás,
illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak).
Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba
fogja állítani a folyamat státuszát.

8.8. Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKR
ben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

9. Jótállás és gyártói támogatási feltételek

9.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást és gyártói
támogatást vállal, illetve biztosít a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzítettek szerint. A
jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének időpontja. A
termékek jótállásának kezdő időpontját fel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton.

9.2. Vevő jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékekre a Gyártó által biztosított
terjedelmű felhasználási jogot szerez.

9.3. Eladó szavatossági felelősségére a Gyártó/Fejlesztő által —jóváhagyott licenc megállapodásokban—
biztosított feltételek, valamint a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
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9.4. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben —jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nines olyan Joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma Vagy védjegye), amely
Vevőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná
(jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés
megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelö jogszavatossági
nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — jogosult választása szerint a szerződést azonnali
hatállyal jogosult felmondani vagy attól elállni.

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

9.6. Amennyiben a szerződés szerinti szolgáltatás eredményeinek felhasználása (a technikai adatokat is
beleértve) exportszabályozás hatálya alá esik Eladó köteles az exportra vonatkozó jogszabályokat
tételesen felsorolni és ajogszabályok egyszerű magyar nyelvű fordítását a szerződéskötéskor a Vevő
rendelkezésre bocsátani.

10. Jogszavatosság

10.1 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi tennéken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely
a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

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

10.3 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.

10.4 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szerződés
megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

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

11. Kötbér

11.1. Amennyibenjelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi terméket nem adja át, Eladó
— az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy meghiúsulás) függően — késedelmi vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
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11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja nem
teljesített vagy a késedelmesen teljesített termék nettó vételára.

11.3. Vevő az esedékessé vált késedelmi kötbér összegét a vételárból jogosult visszatartani a Kbt. 135. ~
(6) bekezdése szerint.

11.4. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 naptári nap.

11.5. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
A 25 naptári napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felinondani/elállni, mely
okán Eladó meghiúsulási kőtbér fizetésére lesz köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke jelen
szerződés nettó értékének 25 %-a.

11.6. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.6. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy
kötbér alkalmazható.

11.7. Vevő a kötbérigényről a KM V. 2. pont 2.2. alpontban foglaltakuak megfelelő kötbérértesitőt állít ki,
melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.8. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve,
hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

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

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban
módosíthatják.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti ajogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságára vonatkozóan,
O Eladó valamely — az a)-e pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

12.4. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy a — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerződéstől elállhat a Kbt.
143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

12.5. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy _- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni a Kbt. 143.
~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
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12.6. A Kbt. 143. ~ (3) bekezdése alapján a Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondar~i
— ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon—, ha

a) az 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. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyanjogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll
a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

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

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

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

l2.lO.Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

13. Titoktartás

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

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudoinásukra 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.

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

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

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének inegsértéséből 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.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői4:

‘~ Az adatokat a végleges szerződés tartalmazza,
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Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: 5tL~~k&’A LÁ3V3
Beosztása: pro~eL-f rne-ncc(zsei
Levelezési címe: 443≤ ~c&dc.’pesF Cso~-fct ‚~.g’
Telefonszáma: ÷3G-~So - 5~-- 68So
e-mail címe: S2J &nLa Lo~os Q ~LtSL.

Eladó részéről kapcsolaltartásra jogosult
Neve: Keresztúri Gábor
Beosztása: üzletág igazgató
Levelezési címe: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Telefonszáma: ±36 1 666 3700
Mobiltelefon száma: ±36 30 280 9868
e-mail címe: kozbeszerzes~itiararendszerhaz.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesenjogosult személyek5:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve’
Beosztása’ ~
Levelezési címe’
Telefonszáma
Mobiltelefon száma’ -

e-mail címe: ...a.d.an1,.csc2fl.9QYzSOU~iC.SZ~.kL&

Vevő részéről teljesítés igazolásárajo~osult
Neve’ VA’~P’ I

Beosztása’ 5y~3~t’~-~ keL~eL&es
Levelezési címe’
Telefonszáma’
Mobiltelefon száma’
e-mail címe’ V~r:.Q?~2~ kn2S2~

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

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden,jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot Vagy
egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

_________________________________
Az adatokat a végleges szerződés tartalmazza. !‘
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14.5. 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. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major

15.1. Felek mentesülnek a Szerződés megszegésének következményei alól, amennyiben a
szerződésszerü teljesítést érdekköriikön kívül álló, előre nem látható elháríthatatlan esemény,
cselekmény, fizikailag vagy más módon gátolja. Felek ilyen vis maior eseménynek tekintik különösen
a természeti és más katasztrófákat, (Pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, tűzvész, robbanás, Járvány),
háborús vagy más konfliktusokat (zendülés, rendzavarás, zavargások, forradalom, államcsíny,
polgárháború, terrorcselekmények), embargót, stb.

15.2. A vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major események közvetlen
összefbggésben állnak tevékenységével, illetve, hogy a vis maior események szerződésszerű
teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem —

vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

Olyan mértékben és amennyiben a Szerződés feltételeinek vagy rendelkezéseinek bármelyik fél által
történő teljesítése vis maiornak minősülő okból részben vagy egészben lehetetlenné válik a másik fél
írásban történő értesítésével a szerződés a vis maiorral érintett részeinek teljesítése az
akadályozottság megszűntéig felfüggeszthető. A teljesítésben akadályozott fél köteles minden tőle
telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az akadályoztatást megszüntesse.

15.3. Amennyiben a vis inaior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

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

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

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

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

16.3. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumnával 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
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szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott
rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül
ajelen szerződés részét képezi.

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

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

16.6. 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 a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.7. Felek a Szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Tanács a
tennészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és űz ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/BK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelnzi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és az abban
foglaltaknak megfelelően járnak el.

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

16.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

1 6.10.Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti va~ionról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó
nyilatkozata jelen szerződéshez 6’ számú melléldetként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi,
hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül -

köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

16.11 .Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott
KM, továbbá az alábbi mellékletek: 6

I. számú melléklet: Műszaki követelmények (Műszaki Leírás)
2.számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Megrendelt
termék- és árlista)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

A mellékletek teljes körűen és teljeskörű tartalommal a végleges szerződéshez kerülnek csatolásra.
A szerződés pontjainak pontos számozása a végleges szerződésben változhat.
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Jelen szerződés egymással Szó szerint mindenben megegyező 3 eredeti példányban készült, amelyekből 2
példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal
mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budap’, 2021. május 24,.” 77

~ Ti~?WR~ndszerház (ft.

. .. 1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.Vertan Gyorgy Adó~z~m 13284220-2-43
a(z) Tigra Rendszerház KR, TIOR’~J4#.09727385

Vevő BRAVONET KR, Delta Systems 1~R,
FORNAX SI Kft., i-Cell Mobilsoft Zrt.,

REMEDIOS Zrt., Soloron 40 Zrt.,
~~~ ~ közös ajánlattevők nevében

~Hz~S~

«~3~
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1. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények

NISZ
NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Kormányzati Adatközpontba kerülő felhő alapú működési környezet biztosításához Oracle
adatbáziskezelő licencek beszerzése

a KÖFOP-I.0.O-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú — „Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című projekt

vonatkozásában

Műszaki melléklet

A beszerzés tárgya

Adatbázis szerverhez szükséges liceneek — KDP típusú Oracle liccncek beszerzése fizikai rack-mount
szervereken flittatandó adatbázis kiszolgálók részére.
Osszesen 8 db, processzorát tekintve két különböző konfigurációval rendelkező fizikai rack-mount szervert
teljes mértékben lefedő, KDP típusú Oracle licencek beszerzése Ajánlatkérő két budapesti
adatközpontjában:
Adatkőzpont I. címe: 1117, Budapest Fehérvári út 70.
Adatközpont II. címe: 1121, Budapest Konkoly-Thege Miklós út 29-33.
A szükséges meimyiségek meghatározása - Osszesen 44 db OCPU licenc az alábbiak szerint:

o Rack szerver — I. konfiguráció:
o Rack szerverek száma: 5 db
o Minden szerver 2 socket-es, mindkét socket az alábbi CPU-t tartalmazza
o CPU típusa: hitel®Xeon® Gold 5222 3.8 0Hz, 4 Core / S Threads
o Egy szerverben rendelkezésre álló processzonnagok száma: 2 x 4 core = 8 core
o Az 5 db szerverben található processzormagok száma: 5 x 8 core = 40 core
o Az S db szerverhez szükséges Oracle licencek mennyisége, processzor alapon licencelve:

20 db OCPU

o Rack szerver — II. konfiguráció:
o Rack szerverek száma: 3 db
o Minden szerver 2 socket-es, mindkét socket sz alábbi CPU-t tartalmazza
o CPU típusa: hitel® Xeon® Gold 6244 3.6 0Hz, 8 Core / 16 Threads
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o Egy szerverben rendelkezésre álló processzormagok száma: 2 x 8 core = 16 core
o A 3 db szerverben rendelkezésre álló processzormagok száma: 3 x 16 core = 48 core
o A 3 db szerverhez szükséges Oracle licencek mennyisége, processzor alapon licencelve:

24 db OCPU

Az ajánlattevő összesen 88 (40 + 48) processzor magra adjon ajánlatot az „Adatbázis szerverhez szükséges
funkciók biztosítása” mellett, melyeknek az alábbiaknak kell eleget tenni.
Ajánlattevőnek 12 hónap jótállási és gyártói támogatás megajánlása szükséges a fent részletezett licencek
tekintetében az alábbiak szerint.
Szükséges Oracle licencek a NISZ KDP csomag tartalmának megfelelően:

.. . . . ‚ . Mennyiség
DKU cikkszam Licenc megnevezese Metnka

(Darab)
)RCLLDBEEPR Database Enterprise Editon Processor 44
)RCLSDBEEPR 1 év support Database Enterprise Editon Processor 44
)RCLLRACPR RAC (Real Application Clusters) Processor 44

)RCLSRACPR 1 év support RÁC (Real Application Processor 44
Clusters)

DRCLLDJAGPR Diagnostics Pack Processor 44
DRCLSDIÁGPR 1 év support Diagnostics Pack Processor 44
DRCLLPARTPR Partitioning Processor 44
ORCLSPARTPR 1 év support Partitionmg Processor 44

DRCLLTUNPR Tuning Pack Processor 44
DRCLSTUNPR 1 év support Tuning Pack Processor 44
DRCLLEEOPMUPR Multitenant Processor 44
ORCLSEEOPMIJPR I év support Multitenant Processor 44

DRCLLADVSECPR Advanced security Processor 44
DRCLSADVSECPR 1 év support Advanced security Processor 44
ORCLLADGPR Active data guard Processor 44
ORCLSADGPR 1 év support Active data guard Processor 44

Adatbázis szerverhez szükséges funkciók biztosítása

a Az adatbázis-kezelő legyen hatékony, megbízható és biztosítson biztonságos adatkezelést a
feladatkritikus tranzakciós alkalmazások és a nagy mennyiségű lekérdezéssel járó feladatok
együttes, vegyes kezeléséhez is. Legyen alkalmas adatbázisok konszolidálásához, tudja
automatikusan párhuzamosítani az egyes utasításokat, legyen képes online karbantartási műveletek
elvégzésére és az adatbázis működésének finoman szabályozott auditálására.
Az emberi hjbákból eredő adawesztések minimalizálása érdekében az adatbázis-kezelő, vagy egyes
adattáblák legyenek képesek tetszőleges múltbeli időpontra visszaállni, továbbá konzisztens
eredményeket visszaadni a lekérdezésekben. Legyen lehetőség tábla szinten visszaállítani adatokat
mentésből. Legyen lehetőség adott múltbeli időpont állapotára vonatkozóan lekérdezni az
adatbázist’

o Az adatbáziskezelő legyen általánosan elérhető és rendelkezzen támogatással Unix operációs
rendszeren, és Linux disztribúción is.

o Az architektúra igény esetén technikailag úgy legyen képes további szerverekkel skálázódni, azaz
a fürt (cluster) elemei számának bővítésével a rendszer teljesítménye tetszőlegesen növelhető
legyen úgy, hogy ez az alkalmazásokat, illetve az adatmodelleket ne érintse, továbbá a flirt minden
eleme láthassa és kezelhesse a teljes (egész) adatbázist (teljes/egész adatbázisokat), azaz a flirt
minden eleme terhelésmegosztással aktívan részt vehessen a feldolgozásban. Fürt egyik elemének
kiesése esetén is folyamatosan maradjon elérhető az adatbázis.
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HA — High Availability megoldással rendelkezzen - az éles adatbázis tervezett vagy váratlan
leállása esetén biztosítson katasztrófavédelmet szinkron vagy aszinkron kapcsolat lehetőségével is.
Az erőforrás-intenzív tevékenységeknek az éles adatbázisról egy vagy több másodlagos adatbázisra
való átterhelésével javítsa a szolgáltatás minőségét és fokozza a redundáns hardverelemek
kihasználtságát. Biztosítson folyamatos olvasási hozzáférést a másodlagos fizikai adatbázishoz
többek között lekérdezések, sorba rendezés, kimutatás készítés, web alapú hozzáféréscéljára,
miközben folyamatosan alkalmazza az éles adatbázisban történt változásokat. Az adatsérülések
esetére automatikus javítást kínáljon mindkét oldalra. Emellett a másodlagos telephely adatbázisa
támogassa a gyors, inkrementális biztonsági mentések innen történő elvégzését.

• Particionálási módszerekkel növelje az adatbázistáblák és indexek kezelhetőségét, rendelkezésre
állását és teljesítményét. Tegye lehetővé nagy táblák particionálását, miközben megőrzi az adatok
egységes, alkalmazásszintű nézetét’ Többféle particionálási módszert támogasson, ideértve a
nagyméretű táblák (és a hozzájuk tartozó indexek) felbontását kisebb, kezelhetőbb egységekre. A
particionálás egyúttal a lekérdezési teljesítményt is javítsa. Legyen képes összetett, kétszintű tábla
particionálást biztosítani, azaz az elsődleges partíciók is legyenek tovább particionálhatók’ Legyen
olyan particionálási mód, mely automatikusan létrehozza a szükséges új partíciókat, amikor adat
érkezik hozzá. Legyen képes automatikus partíció-kihagyást megvalósítani a szűrőfeltételek
alapján, a teljesítmény növelésére. Az egyes partíciók legyenek külön kezelhetők, például külön
legyenek állíthatók a tömörítési tulajdonságok is. Legyen képes indexeket is particionálni’

• Az adatbázis teljesítményének vizsgálata és növelésére álljon rendelkezésre eszköz a teljes
adatbázis teljesítményének és működésének monitorozására, teljesítmény diagnosztikára és
terhelésfigyelésre, ezen adatok riportálására. Legyen képes a teljesítmény problémák automatikus
felderítésére és adjon tanácsokat a teljesítmény fokozására, javítására, teljesítményelemző, például
SQL-optimalizáló és tárolásoptimalizáló eszközökkel.

o Segítse az adatbázis, rendszer és alkalmazás adminisztrátorokat az adatbázis életciklus kezelés
feladatainak automatizálásával. Automatizáljon időigényes manuális tevékenységeket, mint a
szerverek nyilvántartása, telepítése, patch-elése, konfiguráció kezelése, folyamatos változás
kezelése és katasztrófavédelme. Ezek az információk legyenek visszakereshetők,
összehasonlíthatók, nyomon követhetők.

o Az eszköz gyorsítsa fel és tegye könnyebbé az adatbázis konszolidációt, annak tervezésével
kezdve, segítse elérni a szerverek jobb kihasználtságát’ Csökkentse a DBA-k terhelését, az
adatbázisok konfigurálásának megkönnyítésével, az adatbázisok klónozásának automatizálásával,
kvóták/keretek kezelésével. Egységes konzolt nyújtson a teljes rendszer életciklus kezeléséhez; a
tervezéshez, beállitáshoz, létrehozáshoz és működtetéshez. Fizikai és virtuális rendszereket is
támogasson. A rendszerek erőforrás felhasználása és további konfigurációs adatok alapján oldja
meg az elszámolási, illetve számlázási adatok kinyerését.

• Az adatbázis feldolgozást végző licencelt processzor magok száma igény szerint aktiválható
legyen.

o Adattitkosítással védje az adatbázisban tárolt érzékeny adatokat táblatér, tábla és oszlop szinten is.
A titkosított adat teljes funkcionalitással lekérdezhető legyen, erre ne legyenek korlátozások. A
titkosítási eljárás az adatbázis jelentős részének titkosítása esetén se jelentsen plusz terhelést,
lehetőleg használja ki a hardver eszközök adattitkosítást segítő képességeit.

o A dinamikus adatmaszkolás/adatelrejtés funkció segítségével mező szinten legyen beállítható,
hogy a lekérdezésekben mely felhasználóknak ne jelenjenek meg az érzékeny adatok.

Speciális Iicencjogi elvárások ás előírások

Ajánlatkérő az általa jelen eljárás keretében megvásárlásra kerülő Oracle licenceket elérhetővé kívánja
tenni a 309/2011 Korm. Rendeletben, a 7/2013 NFM rendeletben és a 467/2017. (XII.28’) KAK Korm.
Rendeletben körülírt intézményi kör számára oly módon, hogy ezen intézmények a jelen eljárás keretében
megvásárlásra kerülő Oracle licenceket szabadon használhassák saját céljukra az általános licencfeltételek
szerint saját alkalmazásaik alatt.
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Ajánlatkérő ajelen beszerzés szerinti licenceket szoftverfrissítés és gyártói támogatás szolgáltatással
együtt szerzi be. Ajánlatkérő ezen támogatási szolgáltatást folyamatosan fenntartja, illetve kellő időben
megújítja. A támogatási szolgáltatásokra a mindenkori gyártói díjszabás irányadó.

A Fenti feltételek alapján váljon lehetővé Ajánlatkérő számára, hogy dedikált, egységes, expliciten
körülhatárolt transzparens infrastruktúrát hozzon létre az Oracle technológiára épülő rendszereknek és az
abban lévő licenceket a csatlakozott intézményi kör érdekében szabadon, PaaS-szerűen használja: azaz az
egyes alkalmazások Oracle licencei legyenek szabadon mozgathatóak egymás között a platforinon belül.
Ajelen beszerzés szerinti licencek az itt meghatározott speciális licencjogi elvárások és előírások
tekintetében egységes licenccsomagot kell, hogy alkossanak az Ajánlatkérő által a „Közigazgatás
informatikai inítastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében (KOFOP-1 .0.0-
VEKOP-15-2015-00005)” és a „KRKXH 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 (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00030)” c. projektekhez szükséges integrált
adatbázis és tároló rendszer szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” (TED: 2017/S 060-1 11720)
tárgyban lefolytatott, a Kbt. második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárás alapján a nyertes
ajánlattevőtől beszerzett, a „Governmental Digital Platform” körbe eső licencekkel.

A fenti rendeletekben meghatározott intézményi kör saját meglévő Oracle licenceit bemozgathatja a
fentiekben körülírt platformra, így átadhatja őket Ajánlatkérő számára használatra, amennyiben az érintett
intézménynek nincs az Oracle-lel nyitott audit ügye, és megfizeti a gyártó számára a bemozgatás egyszeri
nettó licencdíját, amely nem lehet több, mint az adott intézmény által az érintett licencek vonatkozásában
fizetett éves szoftverfrissítés és műszaki támogatás szolgáltatási díj 90%-nál. Ezen nettó licencdíjra a
gyártó standard támogatási díjat is érvényesíthet. A bemozgatás a licencek Ajánlatkérőre történő
átruházása útján történik, aminek eredményeképp Ajánlatkérő lesz az adott licencekjogosultja. A
bemozgatott licencek nem ruházhatók vissza az intézményre, illetve nem ruházhatók át harmadik Félre.
Ajánlatkérő csak olyan, „full use” (azaz korlátozás nélküli), legalább 10 CPU mértékű szoftver licencek
bemnozgatását engedi, amelyekre van érvényes szoftverfrissítés és műszaki támogatás szolgáltatásra
irányuló szerződés. A nem támogatott, és/vagy korlátozott felhasználású licencek csak azután
mozgathatók be a platformra, ha az intézmény ezen kizáró feltételeket megszünteti.

A bemozgatott licencek ugyanúgy szabadon mozgathatóak kell, hogy legyenek a platformon belül, illetve
használhatóak a csatlakozó intézmények által, ahogy az Ajánlatkérő által jelen közbeszerzés keretében
beszerzésre kerülő Oracle licencek.

Ajelen közbeszerzés keretében beszerzésre kerülő vagy oda bemozgatott licencek csak az Ajánlatkérő
hivatalos telephelyénltelephelyein lévő hardver eszközökön futtathatók.

Ajánlatkérő szavatolja, hogy a csatlakozó intézményekkel betartatja az Oracle Általános szerződési
feltételeiben (OMA) és annak a licencekre vonatkozó mellékletében (Schedule-P) foglaltakat, valamint
nevükben és helyettük is felel a feddhetetlen licenc-gazdálkodásáért és valamennyi licenc-használati
jogsértésből fakadó károkozásért. Ajánlatkérő minden csatlakozni szándékozó intézménnyel aláíratja az
itt leírt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, és egyéb szükséges gyártói okiratokat.

Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a gyártó Oracle-lel közösen évente kétszer (minden év február 28. és
október 28.) megvizsgálásra kerüljön a licencfelhasználás megfelelősége. Ajánlatkérő az ezen auditok
során feltárt esetleges licenc-hiányt vagy licencsértést maximum 2 hónapon belüli megrendeléssel záruló
beszerzéssel orvosolja.

A szerződés megkötésekor hatályos intézmény-lista csak az Oracle előzetes jóváhagyásával bővíthető új
jogi entitás felvételével, amennyiben a belépni szándékozó jogi entitás aláíija a fenti feltételek
elfogadásáról szóló nyilatkozatot.
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Ajánlatkérő jelen beszerzés keretében történő licencvásárlása nem eredményezheti bármely csatlakozó
intézmény bármely meglévő licencének, illetve az ahhoz kapcsolódó szoflverfrissítés és műszaki támogatás
szolgáltatásnak a kiváltását.

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

Nyertes ajánla (tevő feladatai

A licenceket képviselő aktiválási kódokat Ajánlatkérő licensz~nisz.hu, valamint a LicenceAdmin@nisz.hu
címére kell elektronikusan megküldeni, a Licenc igazolás, valamint papír alapú dokumentumok
átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest Csata u. 8.

Leszállítandók
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérőnek átadni (a szerződés tervezet 4. pontjában meghatározott e-mail
címekre megküldeni) a szerződés tervezet 2. számú mellékletében meghatározott termékek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a szerződés tervezet
5.2. pontjában és a jelen Műszaki leírásban meghatározott gyártói támogatás igazolásának
dokumentumait, - amennyiben szükséges - az aktiválási kódot és a licencek regisztrálását igazoló
dokumentumot. Ajánlattevő különösen köteles az Ajánlatérőnekátadni (a szerződés tervezet4. pontjában
meghatározott helyszínen) a jogszerű használathoz szükséges mindennemű licenc igazolást, licenc kulcsot,
a jótállásra vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges
minden eszközt, dokumentumot.

Jótállással ás gyártói támogatással kapcsolatos elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a 12 hónap jótállást és gyártói támogatást. A
jótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék mennyiségi átvételének az időpontja, amely a
teljesítésigazolás kiállításának feltétele is.
Ajótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

I I

JP-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg.
JP-02 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 1 órán belül kelt visszaigazolnia.
JP-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia.

• hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt hibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma.

.JP-04 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 2 órán belül el kell kezdenie a hiba elhárítását.
JP-05 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető

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

JP-06 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó
szoltverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
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2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára7
(Megrendelt termék- és árlista)

. Cikkszám ‚ . . . Mennyiségi Egységár (nettó Összesen ár (nettó
Tetel ‚ ‚ . Termek megnevezes Mennyiseg .

~{termekazonosito) egyseg HUFI HUF]

1. ORCLLDBEEPR . . . 44 processor 5 909 544,00 260 019 936,00
Oracle Database Enterprise Edition

2. ORCLSDBEEPR 1 év support Oracle Database 44 processor 1 303 098,00 57 336 312,00
Enterprise Edition

3. ORCLLRACPR Real Application Clusters 44 processor 2 868 062,00 126 194 728,00

4. ORCLSRACPR 1 ev support Real Application 44 processor 630 973,00 27 762 812,00
Clusters

5. ORCLLDIAGPR Diagnostics Pack 44 processor 935 238,00 41 150 472,00

6. ORCLSDIAGPR ‚ . . 44 processor 205 753,00 9 053 132,00
1 ev support Diagnostics Pack

7. ORCLLPARTPR Partitioning 44 processor 1 434 032,00 63 097 408,00
8. ORCLSPARTPR 1 év support Partitioning 44 processor 315 487,00 13 881 428,00
9. ORCLLTUNPR Tuning Pack 44 processor 623 492,00 27 433 648,00

10. ORCLSTUNPR 1 év support Tuning Pack 44 processor 137 169,00 6 035 436,00
11. ORCLLEEOPMUPR Multitenant 44 processor 2 182 222,00 96 017 768,00
12. QRCLSEEOPMUPR 1 év support Multitenant 44 processor 480 089,00 21 123 916,00
13. ORCLLADVSECPR Advanced Security 44 processor 1 870 476,00 82 300 944,00

14. ORCLSADVSECPR . 44 processor 411 505,00 18 106 220,00
1ev support Advanced Security

15. ORCLLADGPR Active Data Guard 44 processor 1 434 032,00 63 097 408,00

16. ORCLSADGPR ‚ . 44 processor 315 487,00 13 881 428,00
1ev support Active Data Guard

Összes(tett nettó ajánlati ár [HUF]: 926 492 996,00

Szerződéskötéskor kerül véglegesítésre
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•0~ 3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

• • t N I S Z NJSZ Nemzeti hfokommunikációs Szolgáltató Zrt.

•a ~[~~I~MuNnc&c1Ös H- 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-JVY3 Teljesítést igazoló bizonylat

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Tigra Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Tigra
Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság Rendszerház KR.

Cé~jewyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01 09 727385

Adószám: 13284220-2-43 Uniós adószám: HU13284220

Kapcsolattartó adatai

Név: Keresztúri Gábor Beosztás: üzletág igazgató

Telefonszám: +36 30 280 9868 E-mail cím: kozbeszerzes®tigrarendszerhaz.hu

Cím
Székhely (ország, trányítószám, város, utca, házszám): 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáni, város, utca, házszám)’ 1115 Budapest,
Bartók Béla út 105-113.

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

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám).

Számlavezető bank _________

Neve: UmCredit Hungary Zrt

Bankszámla száma: 10918001-00000005-70950000 Bankszámla devizaneme. HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(1)]:
XIJIJA. fejezet, 169.~.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV-XVII.

fejezet, I 69.~.(p,gj]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: fejezet]: VI. fejezet]:

Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXIVII. KJVA [2012. évi CXLVII. örvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: (1

H/-( /1!
VU/...(

Cégszerű aláírá

KeltJO .:.P~aL

Tigra Rendszert”3z Ktt.
1115 Bp. Bartók Béta Út 105413

p’dószám: 13284220-2-43
Cg~ o1~o9.72?385
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4. számú melléklet a. nyilvántartási
Számú szerződéshez

NISZ Nemzeti hfokornmunikációs Szolgáltató Zrt
N I S Z H-l081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült
Hely: I I Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti ütemeidátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője Q)

Megrendelő képviselője (2)

±3614594200 ® info@nisz.hu nisz.hu

Oldal 24 / 29



5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

...
NISZ

Licencinformációs adatlap
34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ

Nyilvántartási adatok

Szerződésszá m:

Számlaszám (adóügyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai

Cég neve:

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

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk

Licenc jogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

Gyártó megnevezése.

Szoftver csoport neve:

Szoftver mennyisége:

Licenc csoport neve:

Licenc mennyiség:
Szoftver/Iicenc státusz

Aktív:

Kiosztott:

Termék egységára:

Devizanem (p1. HUF, FUR, USD):

Közbeszerzési díj (%):

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Metrika:

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:

Szoftverkövetés frissítésre jogosít:

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):

Előfizetés (subscription):

Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights)
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Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
. Igen Nem

rights): ______

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Dátum___________________ . . . ‚ ‚ ‚ „„.

Licencatado Vagy gyarto cegszeru alairasa
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N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

Kitöltési útmutató

Nyilván tarlósi adatok

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

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

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

Termélcinformációk

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 szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verziószáma.

Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.

Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.

Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.

Szojkver/licenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megjelölve.

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.

.
N I S Z 34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0
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Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A tennék lícencelésére vonatkozó gyártói metrika.

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

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

Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, amennyiben az adott
szervertennéket 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: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licene.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a tennék 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
végdátuminal.

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

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuina.

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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6. Számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Tigra Rendszerház Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113
01 09727385
13284220-2-43
Vertán György ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Tigra Rendszerház Kit. a nemzett vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja8 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t haladéktalanul
írásban értesíteni.

Tigra Rendszerház IC:.
ills Bp., Bartók Béla Út l05~í13

: Adós2ám: 13284220243
Vertán Gyorgy Cg: Oi.O9~7273g5

ügyvezető
Tigra Rendszerház Kft.

3. ~ (I) E törvény a~katmazásában
I. átlátható szervezet:
ci) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi

személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külfáldi állam, a külfóldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részeg állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan müködó részvénytársaság,

b) az olyan belrnldi vagy kül~ldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:

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

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

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont szerinti feltételek
fennállnak;

e) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a kővetkező feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vizitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot

meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséröl szóló egyezménye van;

Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

‚

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

202~ Q) ~f.
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