
 

 

Szerződés nyilvántartási száma: 1025003 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

„NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya Contact Center kialakításához szükséges Microsoft 

SQL licencek beszerzése” 

 

amely létrejött egyrészről a 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., 

Azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, 

adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001 képviseli: 

Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészről a: 

DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Azonosító: 201331, székhely: 

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék; Cg.: 

01-09-075933, adószám: 10534296-2-44, bankszámlaszám: 10800007-32376016-00000000, képviseli: 

Czibók Zoltán), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)  

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

 

1. A szerződés létrejöttének előzménye 

1.1 Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

(a továbbiakban: Beszerző) által EKR000152172021 szám alatt, a központosított közbeszerzés 

hatálya alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a 

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati 

informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) 

Korm. rendelet alapján „A 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet hatálya alá tartozó kormányzati 

intézményeknél meglévő Microsoft szoftvertermékek és megoldások megújítása, bővítése, 

kiegészítése – Kormányzati licencek” tárgyban lefolytatott keretmegállapodás megkötésére 

irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és Eladó között keretmegállapodás jött 

létre (a továbbiakban: KM). 

KM azonosítószáma: DKM01MSEK21 

KM aláírásának dátuma: 2021. június 10. 

KM időbeli hatálya: 2026. szeptember 10. 

KM nettó keretmennyisége: 120 000 000 000 Forint 

A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vevő, mint Ajánlatkérő javára 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) 

pontja alapján a keretmegállapodásos eljárás 2. részeként a verseny újranyitásával közbeszerzési 

eljárást folytatott le a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében „NAV Contact 

Center OTÜ bővítés - Avaya Contact Center kialakításához szükséges Microsoft SQL licencek 

beszerzése” tárgyban, melynek nyerteseként Eladó került kihirdetésre.  

Eladó kijelenti, hogy a Microsoft Ireland Operations Limited (a továbbiakban: Gyártó) 

nagyvállalati licenc konstrukciói szállítására képes, azaz Microsoft Licensing Solution Provider 

(LSP) jogosultságú partnere. Eladó előbbi jogosultsága elvesztése esetén annak pótlása hiányában 

Felek jogosultak a jelen Szerződéstől történő elállásra, illetve a Szerződés azonnali hatályú 

felmondására. 



   

 

2 

 

Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során 

figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő 

valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés 1. 

számú mellékletében foglaltakat. 

1.2. A Felek között létrejött Szerződés alkalmazásában jelen pontban felsorolt fogalmak tartalma: 

• „Licencek”: a jelen Szerződésben és annak – külön csatolás nélkül is - elválaszthatatlan mellékletét 

képező Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásában, Közbeszerzési Dokumentumokban, a KM-

ben, annak mellékleteiben és Eladó Ajánlatában meghatározott, részletezett és körülírt 

szoftverekből (a továbbiakban együtt: Szoftver) és a Licencekben foglalt szolgáltatásokból állnak; 

Licencnek minősül a szoftverkövetés- és a túlfogyasztásra vonatkozó licenckonstrukciók is; 

• „Licencekben foglalt szolgáltatások”: a Licencekben foglalt szoftverekhez kapcsoló 

szolgáltatások, így különösen szavatosság, jótállás, minden olyan szolgáltatás, amelyet a 

szoftvergyártó a Licenc kötelező elemévé tett; 

• „Követelményspecifikáció”: a KM-ben, annak mellékleteiben, a jelen Szerződés 1. számú 

mellékletében, továbbá a Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásában, a Közbeszerzési 

Dokumentumaiban hivatkozott vagy meghatározott, a Licencekkel szemben támasztott részletes 

funkcionális és technikai követelmények, amelyeket a Vevő előirt, vagy amely a szoftvergyártó 

termékspecifikációjában (a továbbiakban: Követelményspecifikáció) szerepel; 

• „Felhasználási Engedély” vagy „Licencigazolás”: a Licencre vonatkozó felhasználási jogot 

biztosító, a KM 6. sz. melléklete szerinti szoftvergyártói és szállítói (forgalmazói) igazolás;  

• „Termékfeltételek” vagy Product Terms: a licenckonstrukciókra vonatkozó konkrét használati-, 

Licenc jogosultságokat szabályozó termékfeltételek; 

• Listaár: a Szoftvergyártó által az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkori saját nettó 

listaára (ERP). 

A Szerződésben alkalmazott, de külön nem definiált fogalmak tekintetében a hivatkozott KM 

fogalommeghatározásai irányadóak. 

2. A szerződés tárgya, mennyisége 

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő – hivatkozott 

KM tárgyát képező termékekre vonatkozó, „NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya Contact 

Center kialakításához szükséges Microsoft SQL licencek beszerzése” tárgyú informatikai 

beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és 

megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja a jelen szerződés külön csatolás nélkül is 

elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározott követelményeknek 

megfelelő, a 2. számú mellékletben meghatározott számú, Vevő már meglévő Microsoft 

szoftvereihez, szoftverrendszereihez kapcsolódó licenceket az illeszkedés igényével, továbbá 

biztosítja a kapcsolódó szolgáltatásokat.  

2.2. A jelen Szerződés teljesítése során az Eladó köteles a Szerződés teljesítéséhez, a Szerződés céljának 

eléréséhez észszerűen szükséges, valamint az ilyen jellegű jogviszonyok során általában elvárható 

feladatokat is ellátni akkor is, ha az ilyen feladatok a jelen Szerződésben vagy annak mellékleteiben 

nincsenek nevesítve. 

3. A szerződés hatálybalépése, teljesítési határideje, időtartama 

3.1 Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen szerződés 

hatálybalépését (mindkét fél általi aláírását) követő 45 napon belül kell Vevőnek rendelkezésre 

bocsátania, továbbá ezen határidőn belül átadni Vevőnek a jelen Szerződés 5. fejezetében 

meghatározott módon az ott meghatározott Licencigazolásokat, szoftverkövetés és gyártói 

támogatás igénybevételére jogosító nyilatkozatokat, a jótállás dokumentumait és a teljesítéshez 

szükséges dokumentumokat. Eladó köteles a Licencekre vonatkozó valamennyi engedélyt, 
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jóváhagyást, útmutatót, jótállást, forgalmazói és jogtulajdonosi nyilatkozatot és egyéb 

dokumentumot, az aktiváláshoz, a rendeltetésszerű használathoz és joggyakorláshoz szükséges 

teljes körű dokumentációt a Megrendelő részére átadni. 

3.2 A 3.1. pont szerinti teljesítési időponttól kezdve a jelen Szerződés tárgyát képező valamennyi 

Licencnek, illetve az általuk biztosított szolgáltatásoknak Vevő számára hozzáférhetőnek 

(aktívnak) kell lenniük és a Licencek Követelményspecifikációjában foglalt Felhasználási Jogok 

ettől az időponttól illetik meg Vevőt. Eladó köteles a rendelkezésre bocsátástól kezdve 

folyamatosan teljes körűen biztosítani a Licencek illetve az általuk biztosított szolgáltatások 

hozzáférhetőségét (aktív állapotát) és használhatóságát. A Szoftvergyártó és az Eladó köteles 

Licencigazolást küldeni a Megrendelő számára a teljesítési határidőn belül. 

3.3 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben 

meghatározott feladatait Felek mindegyike szerződésszerűen teljesíti. 

3.4 Jelen szerződés a mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba, amennyiben Felek a szerződést 

nem egyidejűleg írják alá, az az utolsóként aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba.  

3.5 Vevő a jelen szerződés tárgyát képező termékek leszállítása vonatkozásában előteljesítést elfogad. 

3.6 Jelen szerződés teljesítése nem lépheti túl a KM időbeli hatályát. 

4. A teljesítés helye 

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket, licencigazolásokat, 

szoftverkövetésre és gyártói támogatásra jogosító mindennemű igazolást és/vagy nyilatkozatot 

elektronikus formában, Vevő licensz@nisz.hu és kiruo@nisz.hu, valamint a szerződéses 

kapcsolattartó e-mail címén kell átadnia oly módon, hogy a licencigazolások küldésekor a műszaki 

melléklet címét, a szerződés nyilvántartási számát is fel kell tüntetnie Eladónak a beazonosítás 

érdekében. A teljesítés során felmerülő esetleges papír alapú dokumentumok átadásának helye: 

1135 Budapest, Csata utca 8. 

5. A teljesítés módja 

5.1. A jelen Szerződés alapján a Eladó köteles a jelen Szerződésben és annak – külön csatolás nélkül is 

- elválaszthatatlan mellékletét képező – a Verseny Újranyitásra vonatkozó - Ajánlattételi 

Dokumentációban, Közbeszerzési Dokumentumokban, a KM-ben, annak mellékleteiben - ideértve 

a beszerzés tárgyával érintett Szoftvergyártójának a szoftverek felhasználására/használatára 

jogosító Licenc megadására vonatkozó általános szerződéses feltételeit, lásd KM 3. és 4. sz. 

mellékletében hivatkozott MBSA, EA, valamint az Amendment (a továbbiakban: ÁSZF) - és  

Eladó Ajánlatában meghatározott, részletezett és körülírt Licencek és az abban foglalt 

szolgáltatások Vevő részére történő biztosítására. Eladó nem hivatkozhat arra a teljesités során, 

hogy a Szoftvergyártó ÁSZF feltételeihez képest a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket-, vagy 

vele (az Eladóval) szemben szigorúbb előírásokat tartalmaz, mint amely előírások az ÁSZF-ben 

szerepelnek. Vevő felhívja az Eladó figyelmét a szigorúbb előírásokra.  

Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés keretében beszerzett termékek nem automatikus 

megújulásúak. 

5.2. Eladó szavatol azért, hogy a Licencek jelen Közbeszerzési Eljárásban és a Verseny Újranyitás során 

rögzített műszaki specifikációnak – jelen fejezetben hivatkozott valamennyi követelménynek 

megfelelnek. 

5.3. Eladó köteles a jelen Szerződés 3.1. pontjában meghatározott határidőben Vevő számára 

rendeltetésszerű használatra alkalmas szolgáltatásokat teljesíteni. Eladó a Licencek rendelkezésre 

bocsátásával - vagy amennyiben a Licencekben foglalt szolgáltatások a Licencek rendelkezésre 

bocsátásától függetlenül kerülnek teljesítésre - egyidejűleg Microsoft termékek megajánlása esetén 

köteles akár letölthető módon a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, a 

licencek aktiválási kódját, licencigazolásokat, a szoftverkövetés és gyártói támogatás, valamint a 

jótállás igénybevételére jogosító mindennemű nyilatkozat, továbbá valamennyi dokumentációt - 

különösen de nem kizárólagosan a KM VI.1.5. pontban előírt, az  Eladó és a Szoftvergyártó által 

mailto:licensz@nisz.hu
mailto:LicenceAdmin@nisz.hu
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kiadott Licencigazolást, forgalmazói és jogtulajdonosi nyilatkozatot és adott esetben a műszaki 

dokumentációt, elektronikus formában átadni a Termékfeltételeknek megfelelően. Eladó köteles 

továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást megadni. Eladó a 

Licencigazolás(oka)t úgy köteles átadni Vevőnek, hogy a Szoftvergyártó honlapján 

(https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ oldalon) a termékekre vonatkozó 

visszaigazolás megjelenik. Eladó köteles az MPSA konstrukciónak megfelelően a licencek 

regisztrálását és szállítását Vevő meglévő, 4100063656 számú MPSA szerződésén belül egy 

új, önálló vásárlási számlaként (purchasing account) rögzíteni. 

5.4. Eladó minden esetben köteles gondoskodni arról, hogy a Licencek, illetve az azokat alkotó 

Szoftverek és a Licencekben foglalt szolgáltatások, továbbá azok elemei a Vevő vagy mások 

szoftvereit, alkalmazásait vagy adatállományát ne veszélyeztessék.  

5.5. A rendelkezésre bocsátásással, rendeltetésszerű használatra alkalmas fenti termékek és 

szolgáltatások biztosításával kapcsolatos valamennyi költség az Eladót terheli, azokért külön 

díjazást, vagy költségtérítést nem számíthat fel. 

5.6. A teljesítésnek magyar nyelven kell történnie. Az átadásra kerülő dokumentumokat magyar vagy 

angol nyelven kell biztosítani. Amennyiben Eladó szakembere nem rendelkezik magyar 

nyelvtudással, ebben az esetben szükség esetén a szaktolmács/fordítás biztosítása az Eladó 

kötelezettsége és költsége. 

5.7. A jelen szerződés keretében átadott termékek átadás-átvételéről minden esetben átadás-átvételi 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni: 

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje, 

- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása, 

- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám, példányszám 

(dokumentum esetében)), 

- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem, 

- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása, melyekre Vevő az átvételt 

megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a megismételt 

átadás-átvételi eljárás időpontja, 

- Felek képviselőinek aláírása. 

5.8. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni a teljesített termékek, és a termékekhez 

kapcsolódó (szoftverkövetés és gyártói támogatás) szolgáltatás biztosításának azonosítását szolgáló 

adatokat. Ennek elmulasztása és a Szerződés nem ezen - már érvényben levő - szerződésszámon 

történő teljesítés jogkövetkezményei az Eladó felelősségi körébe tartoznak.  

5.9. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek rendeltetésszerű és 

jogszerű használatához szükséges 5.3. pont szerinti dokumentumokat átadta-e, valamint, hogy a 

leszállított licenc megjelenet-e Vevő 5.3. pontban megjelölt vásárlási számláján. 

5.10. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljeskörűen adta át adott szoftver 

rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat. 

5.11. Az átvétel megtagadása esetén, ha az átadás-átvétel: 

a) személyesen történik, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átvétel 

megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját, 

b) elektronikus úton történik, Vevő haladéktalanul értesíti Eladót az átvétel megtagadásának 

az okáról. 

5.12. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés 

következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. § (2) bekezdésében biztosított 
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jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét 

tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed. 

5.13. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség 

követelményének figyelembevételével állapították meg. 

5.14. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez 

szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal. 

5.15. 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. A jelen pont szerinti értesítés 

megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását. 

5.16. 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 

nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő 

késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja. 

5.17. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos 

közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti 

igénybe. 

5.18. 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) és (3) bekezdéseiben foglaltak 

szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Eladó jelen szerződés 

aláírásával kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban 

kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

5.19. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, 

alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség – 

jelen szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Eladó irányába terheli. 

5.20. A jelen Szerződés teljesítése során esetlegesen a teljesítési helyen és/vagy annak környezetében 

az Eladó, illetve bármely teljesítési segédje ((al)vállalkozója, megbízottja, stb.) vagy ezek 

érdekkörébe tartozó személy által okozott, vagy magatartása vagy mulasztása miatt bekövetkezett 

bármely kár megtérítésére, illetve lehetőség szerint az eredeti állapot visszaállítására az Eladó 

köteles saját költségén. 

5.21. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel, 

mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen 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. 

5.22. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 

megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul 

értesíteni.  

5.23. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól 

dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található. 

5.24. A jelen Szerződésben Vevő kizárólag a már meglévő Microsoft szoftvereihez, 

szoftverrendszereihez történő illesztés – mint műszaki-technikai sajátosság – okán, az illeszkedés 

igényével vásárolhat további Licenceket, továbbá szoftverlicenc megújítások esetén. Egyéb 

Licencek beszerzése nem képezheti a jelen Szerződés tárgyát, ilyen beszerzésre a KM-ből nem 

kerülhet sor. 



   

 

6 

 

6. A fizetendő ellenérték 

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete 

tartalmazza.  

6.2. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú 

mellékletében meghatározott árak, egységárak, szoftvergyártó által Eladó részére nyújtott 

árkedvezmény alapján: mindösszesen nettó 128 381 920,- Ft + ÁFA, azaz nettó 

százhuszonnyolcmillió-háromszáznyolcvanegyezer-kilencszázhúszezer forint + általános 

forgalmi adó. 

6.3. Eladó a Szoftvergyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Vevő részére, 

olyan mértékben, amelyet a Szoftvergyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló 

mindenkori saját nettó listaáraiból. 

Kedvezmény összege: 25 184 970,- Ft + ÁFA, azaz huszonötmillió-száznyolcvannégyezer-

kilencszázhetven forint + ÁFA. 

6.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő 

támogatásból a KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosítószámú - „Adóügyi igazgatási 

eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” című kiemelt projekt terhére ún. 

„szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül kifizetésre Eladó részére 

banki átutalás útján. A támogatás intenzitása 100 %. 

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

rendelkezések az irányadók. 

6.6. A 6.2 pont szerinti szerződéses ár tartalmazza a megajánlott termék, illetve szolgáltatás 

nyújtásával összefüggő valamennyi adót, illetéket, díjat és jogdíjat ideértve különösen a 

beszerzéssel, behozatallal, belföldi forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget 

(vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek, továbbá jótállást, az 

esetleges kiszállítást és az üzembehelyezést), 6.3. pont Szoftvergyártói árkedvezmény díját, 

valamint a Felhasználási Jog(ok) ellenértékét is, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, a 

beszerzési díjat, a szoftverlicenc-gazdálkodási díjat. Amennyiben a termékek biztosítása nem 

Licencigazolás-letöltéssel vagy más elektronikus úton valósul meg, abban az esetben az ellenérték 

tartalmazza a kiszállítás és az üzembe helyezés költségét is.  

6.7. A beszerzési és szoftverlicenc-gazdálkodási díj meghatározására, megfizetésére a KM és a DKÜ 

rendelet 13-14. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadók. A beszerzési díj alapja a jelen 

közbeszerzési eljárás alapján létrejött szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, 

mértéke 2% + ÁFA. A beszerzési díjat a Vevő közvetlenül az eljárást lefolytató Beszerző részére 

fizeti meg. Vevő a DKÜ rendelet 14/A. § (5) bekezdése szerinti mértékű szoftverlicenc-

gazdálkodási díj fizetésére köteles a DKÜ felé, amelyet Eladón keresztül köteles teljesíteni. 

6.8. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés devizaneme: Forint (HUF). Jelen Szerződésre vonatkozó 

Díjazás a jelen Szerződés hatálya alatt nem emelkedhetnek, az árfolyamváltozás kockázata 

kizárólag az Eladót terheli. Az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) mértéke és a 

megfizetés módja a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kerül 

meghatározásra. 

6.9. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.2 pont) túl, további díjazás, költségtérítés, 

vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen 

szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok 

semmilyen jogcímen nem emelhetők.  

6.10. Eladó a szoftverlicenc-gazdálkodási díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték 

kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. 

6.11. Eladó maga viseli a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban felmerült 

valamennyi költséget és kiadást, a Vevőtől költségtérítésre nem jogosult. 
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7. Fizetési feltételek 

7.1. Eladó a jelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1), (3) 

bekezdésében foglaltak alapján, a jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve 

kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a szerződésszerű teljesítését követően Vevő 

által kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet, 

továbbiakban: TIB) alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Áfa tv. előírásainak 

megfelelően állít ki és azzal együtt nyújt be Vevőnek. A számla mellékletét együttesen kell, hogy 

képezze a TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példánya, valamint az Eladó által 

kitöltött és aláírt Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet). Számla kizárólag ezen eljárási 

rend alapján nyújtható be Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a Vevő 

jogosult visszaküldeni az Eladónak. A számlákon csak az előzményben ismertetett KM hatálya 

alá tartozó termékek szerepelhetnek. 

7.2. 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 KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2016-

00035 azonosítószámú - „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek 

csökkentése” című projekt költségvetésének terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Kbt. 

135. § (1), (4) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében 

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. 

7.3. A számla Áfa tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a 7.9. pontban 

megadottaknak megfelelően a számla beérkezését követő 15 napon belül. 

7.4. Vevő a Kbt. 135. § (9) bekezdésének, valamint a Kormányrendelet 118/A. § és 119. § -ának 

megfelelően biztosítja az Eladó részére, a szerződés elszámolható összegének 30 %-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.  

7.5. Az előlegként igénybe vett összeg a benyújtandó számla összegébe beszámításra kerül.  

7.6. Eladó az előleg beérkezésének napján előlegszámlát köteles kiállítani, és azt a Vevő részére 

haladéktalanul megküldeni. Eladó a szállítói előleget a Kormányrendelet 118/A. § (2a) bekezdése 

szerinti feltételek mellett veheti igénybe.  

7.7. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete – a Vevő pénzügyi teljesítését 

adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy 

Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során. 

7.8. Eladó egy darab számla benyújtására jogosult a szerződésben meghatározott összes feladat 

maradéktalan, szerződésszerű teljesítését követően, a 6. fejezet és a 7.10. pont előírásainak és a 

Műszaki leírásban részletezetteknek megfelelően. 

7.9. 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 e-mail címére küldi. 

7.10. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények: 

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani: 

− a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Zrt. nevét, címét, adószámát és az általa megadott 

belső azonosításra szolgáló jelen szerződés számot, 

− a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak, 

− a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, TESZOR számát, 

mailto:e_invoice@nisz.hu
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− fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,  

− a számlán fel kell tüntetni Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát, 

− a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, 

− a számlán fel kell tüntetni külön tételsoron a szotverlicenc gazdálkodási díjat (6.7. pont 

alapján)  

− a számlán szükséges feltüntetni az eljárás fedezetéül szolgáló projekt megnevezését és 

azonosítószámát: KÖFOP 1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosítószámú - „Adóügyi 

igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” 

7.11. Amennyiben Eladó elektronikus számlát nyújt be, a számlának meg kell felelnie: 

- az Áfa tv. 175. §-a szerinti előírásoknak; valamint 

- EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az 

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

7.12. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, 

cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári 

napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasury@nisz.hu e-mail 

címre. 

7.13. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot, 

valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási 

költségátalányt köteles Eladónak megfizetni. 

7.14. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor 

a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. 

7.15. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a 

7.9. pontban meghatározott címek valamelyikére nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen 

szerződésben szabályozott okból – nem fogadható be.  

7.16. 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. 

7.17. 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. 

7.18. A kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 

7.19. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi 

szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól 

a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között 

jogsegély igénybevétele nélkül. 

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

7.21. Vevő – figyelemmel a Kbt. 135. §-ának (6) bekezdésében foglaltakra – a szerződésen alapuló 

ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak Eladó által elismert, egynemű és lejárt 

követelését számíthatja be. 

7.22. Eladó a teljesítést követően 5 (öt) napon belül köteles a Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a 

továbbiakban: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, 

amit a Vevő a DKR-ben 5 (öt) napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet 

jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen Szerződésben 

mailto:treasury@nisz.hu
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foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan 

„teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát. 

7.23. Vevőnek - Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKR-

ben, amennyiben a teljesítést elfogadta. 

 

8. Teljesítésigazolás 

8.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú 

mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában a jelen szerződés 5.1. és 5.3 

pontjaiban meghatározottakat Vevő részére átadta (jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott 

e-mail címekre megküldte, illetve a 4.1. megjelölt helyen a papír alapú dokumentációkat átadta) 

és megadja a jelen szerződés 9.1. pontja szerinti elérési útvonalat. 

8.2. Vevő a 8.1 pont szerinti teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül 

köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet), melynek mellékletét 

képezi a jelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlap 

valamint Eladó teljesítését alátámasztó dokumentum (jelen szerződés 5. 3. pontban 

meghatározottak megküldéséről szóló e-mail kinyomtatva, illetve az 5.3. pont szerinti 

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 a jelen szerződés 

5.1; 5.3. és 5.7. pontjaiban meghatározottakat nem teljesíti és a teljesítést alátámasztó 

dokumentumokat Vevő részére át nem adja (jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott e-mail 

címekre nem küldi meg, illetve a megjelölt telephelyen a dokumentációkat át nem adta) és nem 

adja meg a jelen szerződés 9.1. pontja szerinti elérési útvonalat. 

 

9. Jótállás, szoftverkövetés, gyártói támogatás 

9.1 Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekre a Műszaki leírás 

szerint részletezett KM szerinti jótállást (12 hónap), és 36 hónap szoftverkövetést és gyártói 

támogatást biztosít. A jótállási, szoftverkövetési és gyártói támogatási idő kezdő időpontja a 

jogszerű teljesítés (jelen szerződés 8.1 pontja szerint) időpontja. Eladó a jelen pont szerinti 

kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen szerződés 3.1 pontjában megadott határidő lejártáig 

megadja Vevőnek azokat az elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal 

együtt), mely(ek) lehetővé teszi(k) a Vevő számára a szoftverkövetés és gyártói támogatás 

igénybevételét, valamint a jelen szerződés keretében átadott szoftverek meghibásodásának 

bejelentését. Jótállásra egyébiránt a KM rendelkezései az irányadók. A szoftverhez/licenchez 

kapcsolódó jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat. A jótállási, 

szavatossági határidő kezdetét a teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell.  

9.2 Jótállási idő alatti meghibásodás esetén Vevő hibabejelentését az alábbi elérhetőségeken teheti 

meg.  

Telefonszám: 

E-mail cím 

9.3 Vevő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg. Eladónak a hibabejelentést 

4 órán belül kell visszaigazolnia. 

9.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

- hibát bejelentő személy neve, beosztása 

- észlelt hibajelenség leírása 

- hibabejelentés száma 
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9.5 Eladó jótállás, szoftverkövetés és gyártói támogatás keretében a 9.1. pontban meghatározott 

időtartam alatt korábban Vevő és a Microsoft Ireland Operations Ltd. között létrejött MPSA 

licenc szerződésben szereplő szolgáltatásokat biztosítja. 

9.6 A Licencekhez kapcsolódó jótállási és szavatossági szolgáltatásokat Eladó Vevő hibajelzését 

követően jelen Szerződésben, illetve a Szoftvergyártó ÁSZF-jeiben, valamint a Ptk. és a 

vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint köteles nyújtani. 

 

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság 

10.1 Jelen Szerződés alapján Eladó a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: 

Sztv.) alapján köteles Vevő részére a Licencek Termékfeltételeiben, a Licencekre vonatkozó 

dokumentumokban (különösen a Szoftvergyártó ÁSZF-eiben) a Szoftvergyártó által 

meghatározott – és egyúttal az Sztv. előírásainak is megfelelő - felhasználási jogot (a 

továbbiakban: Felhasználási Jog) biztosítani a KM VI.1.5. és 1.6. pontja alapján a KM 6. sz. 

melléklete szerinti nyilatkozatok (Szoftvergyártó és az  Eladó nyilatkozata) Vevő rendelkezésére 

bocsátásával. Eladó e kötelezettsége megsértése esetén mentesülésként nem hivatkozhat arra, 

hogy a Szoftvergyártótól (ideértve annak leányvállalatait, képviseleteit, megbízottjait is) a 

szükséges adatot, információt, dokumentumot, tájékoztatást nem, nem teljeskörűen vagy nem 

megfelelően kapta meg.  

10.2 A Felek kijelentik, hogy ismerik az Sztv. előírásait, amelynek alapján a Felhasználási Jog 

megilleti a Vevőt. Eladó akkor teljesíti a Szerződést, a teljesítésének az minősül, amennyiben a 

Licencek Vevő számára hozzáférhetőek/aktívak és azok Felhasználási Jogát - valamennyi 

Licencre, amely a Szerződés tárgyát képezi – a Szoftvergyártó és az Eladó a KM 6. sz. melléklete 

szerinti nyilatkozatai a Vevő rendelkezésére állnak.  

10.3 A jelen Szerződés alapján az Eladónak fizetendő szerződéses ellenérték összege a Felhasználási 

Jog ellenértékét magában foglalja, ennek megfelelően a Vevőt további fizetési kötelezettség nem 

terheli sem a Szoftvergyártó, sem az Eladó, sem harmadik személyek felé.  

10.4 Jelen Szerződés keretében teljesítendő szolgáltatásoknak a Szerződés teljes időtartama alatt meg 

kell felelniük a magyar és európai uniós jogszabályokban szereplő szabványoknak, 

környezetvédelmi és egyéb előírásoknak, és rendelkezniük kell mindazon tanúsítványokkal, 

minőségi bizonyítvánnyal, forgalomba hozatali vagy egyéb engedéllyel, melyeket a szolgáltatásra 

vonatkozóan magyar vagy uniós jogszabályok előírnak. A szerződéses kötelezettségeinek 

teljesítéséhez tartozó mindennemű engedély beszerzése az Eladó kötelezettsége és költsége.  

10.5 Eladó szavatolja, hogy a Szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi Licenc 

teljesítésére – a Szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított a 

Szerződés teljes időtartama alatt. 

10.6 Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi 

alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy 

védjegye), amely Vevőnek a Szerződésben meghatározott jogait és egyéb jogszerzését, illetve 

jogainak zavartalan gyakorlását korlátozná, vagy megakadályozná. Jelen pontban meghatározott 

felelősségvállalás Eladót a Szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak 

meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és 

a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a Szerződést azonnali hatállyal 

jogosult felmondani. 

10.7 Amennyiben harmadik személy Eladó felelősségi körébe eső jogsértésből következően 

szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve 

egyéb jogcímen pert indít, Vevő jogosult Eladót perbe hívni, Eladó pedig jelen szerződés 

aláírásával vállalja, hogy a perbehívást elfogadja. Eladó jogszavatossági kötelezettsége 

megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű 

követelés kielégítését magára vállalja. A jogvédelem érdekében a Vevő a követelésről az Eladót 
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haladéktalanul értesíti, megad minden információt és az Eladó által indokoltan kért segítséget, 

kiadja a Vevő jogán való fellépésre – így egyezség létrehozására is – jogosító meghatalmazást. 

10.8 Amennyiben Vevővel szemben kártérítési igényt nyújtanak be azon a címen, hogy valamilyen 

információ, specifikáció, szoftver, adat vagy egyéb, amelyet az Eladó bocsát a Vevő 

rendelkezésére - annak felhasználásával, sérti az kárigényt bejelentő fél szellemi tulajdonjogát, 

az Eladó köteles a Vevő teljes kárát megtéríteni. 

 

11. Kötbér 

11.1. Eladó kötbér (a továbbiakban: Kötbér) fizetésére köteles abban az esetben, ha 

11.1.1. részben vagy egészben elmulasztja, illetve nem tartja be a kötelezettségei teljesítésére 

vonatkozó határidőt és a határidővel érintett kötelezettségét Vevő által esetlegesen – 

a Vevő saját kizárólagos mérlegelési jogkörében – meghatározott póthatáridőn belül 

sem teljesíti (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér); vagy 

11.1.2. Eladó hibásan – nem a jogszabályok, a KM vagy jelen Szerződés szerint- teljesít (a 

továbbiakban: Hibás Teljesítési Kötbér) 

11.1.3. Eladó jelen Szerződés szerinti feladatait nem végzi el, a teljesítés meghiúsul (a 

továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér). 

Amennyiben jelen Szerződés 3.1. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, 

amelyért Eladó felelősséggel tartozik jelen Szerződés szerinti szolgáltatásra vonatkozó 

igazolása a Szoftvergyártó honlapján (https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/ 

oldalon) nem jelenik meg, vagy nem kerül sor a szerződéstervezet 4.1. pontjában 

meghatározott e-mail címekre történő átadásra, Eladó Késedelmi Kötbér fizetésére köteles. 

Felek Késedelmi Kötbérrel biztosított határidőnek tekintik a Szerződés teljesítésére vonatkozó 

határidőt, a vis maior szerinti bejelentésének határidejét. 

11.2. A Késedelemi Kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 (fél) %, a késedelem 11. 

napjától napi 1 (egy) % mértékű. A Késedelmi Kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 

(húsz) %-a. A Késedelmi Kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó 

ellenértéke. A 25 (huszonöt) napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a Szerződéstől 

elállni, illetve azt felmondani, amely miatt Eladó Meghiúsulási Kötbér fizetésére kötelezett. 

11.3. Jelen Szerződés olyan meghiúsulása esetén, amelyért Eladó felelős, Eladó Meghiúsulási 

Kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a nem teljesített szolgáltatás nettó ellenértékének 

25 (huszonöt) %-a. Jelen Szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő 

az Eladó súlyos Szerződésszegése miatt jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy 

Vevő jelen Szerződéstől Eladó súlyos Szerződésszegése miatt eláll.   

11.4. Jelen Szerződés olyan hibás teljesítése esetén, amelyért Eladó felelős, Eladó Hibás Teljesítési 

Kötbér fizetésére köteles. A Hibás Teljesítési Kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja 

alatt napi 0,5 (fél) %, a 11. napjától napi 1 (egy) %. A Hibás Teljesítési Kötbér maximális 

mértéke 20 (húsz) %. A Hibás Teljesítési Kötbér alapja a hibásan teljesített szolgáltatás nettó 

ellenértéke. 

11.5. Amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező szerződésszerűen teljesített termékek a 

késedelmesen, hibásan vagy nem teljesített szolgáltatás(ok) nélkül nem használhatóak, a 

kötbér alapja valamennyi – a késedelmesen, hibásan vagy nem teljesített és nélkülük nem 

használható -– a Szerződés tárgyát képező adott katalógussoron szereplő szolgáltatás (azaz az 

érintett terméksoron szereplő jelen Szerződés tárgyát képező teljes mennyiség) teljes nettó 

ellenértéke. 

11.6. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Vevő Eladót írásban tájékoztassa a kötbér 

érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a 

kötbérezéssel érintett termékek köréről. 
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11.7. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a Díjazásból visszatartani a Kbt. 135. § (6) 

bekezdése szerint. 

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

érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés 

miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 

11.9. A Ptk. 6:187. § alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési 

kötelezettség alól. 

11.10. Vevő a Kbt. 142. § (5) bekezdés alapján köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni Eladó 

súlyos szerződésszegését és azt, hogy azok kötbér érvényesítéséhez vezettek, továbbá, ha 

megállapítja Eladó Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá kerülését. A 

Vevő a bejelentéssel egyidejűleg erről köteles tájékoztatni a Beszerzőt. 

 

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése 

12.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag 

írásban módosíthatják. 

12.2. A Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

12.2.1. határozott időtartam letelte; 

12.2.2. bármely Fél jogutód nélküli megszűnése; 

12.2.3. bármely Fél olyan jogosultságának megszűnése, amely jogosultság a Szerződéssel érintett 

tevékenységének végzésére vonatkozik. 

 

12.3. Felmondás 

12.3.1. A Szerződés megszűnik, ha a Felek bármelyike a másik Fél súlyos Szerződésszegése 

esetén felmondással él. A Szerződés rendes felmondással nem mondható fel, közös 

megegyezéssel nem szüntethető meg. 

 
12.3.2. A Felek megállapodnak arról, hogy a Vevő – Eladó felé fennálló kártérítési 

kötelezettség nélkül – akkor is egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve, ha az 

eredeti állapot már nem állítható helyre, akkor a Vevő jelen, Szerződést az érintett 

Eladóval szemben akkor is felmondhatja, ha 

12.3.2.1. az Eladó vonatkozásában az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 

elrendelték, illetve az Eladó végelszámolás alatt áll, vagy 

12.3.2.2. az Eladó adószámát az adóhatóság törli, az Eladó kényszertörlésére kerül 

sor vagy büntetőjogi intézkedésként az Eladó jelen Szerződés alapján 

nyújtott bármilyen tevékenység gyakorlásától jogerősen eltiltásra kerül, 

vagy 

12.3.2.3. az Eladó súlyosan szerződésszegő magatartást tanúsít, vagy 

12.3.2.4. jelen Szerződésben szabályozott, a Szerződés egyoldalú megszüntetésére 

okot adó egyéb eset következik be. 

12.3.3. Amennyiben a Szerződésből eredő kötelezettségeit bármelyik Fél súlyosan megszegi, 

és azt a másik Fél előzetes írásbeli felszólítására sem orvosolja, a sérelmet szenvedett Fél 

jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a fennmaradó rész 

tekintetében a Szerződéstől elállni, egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján. Felek a felmondás 

jogának, illetve az elállás gyakorlása előtt legalább 5 (öt) munkanappal korábban 
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kötelesek a másik Felet írásban - a felmondásra, illetve elállásra okot adó körülmény 

megjelölésével - a szerződésszerű állapot helyreállítására felszólítani. 
 

12.3.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben  

12.3.4.1. Eladó az LSP partneri szintű partneri jogosultságát elveszíti és a KM 

VI.1.13. pontjában meghatározott időtartam alatt sem pótolja és ugyanezen 

időn belül nem igazolja azt; 

12.3.4.2. Eladó az ellenérték változatlanságára vonatkozó előírást megsérti, 

12.3.4.3. Eladót terhelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér maximumát eléri;  

12.3.4.4. Eladó hibásan teljesít és a hibát póthatáridőre sem javítja ki teljes körűen;  

12.3.4.5. Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;  

12.3.4.6. Eladó megsérti az 5. és 8. fejezetben szabályozottakat; 

12.3.4.7. Eladó megsért jogszavatossági vállalását; 

12.3.4.8. jelen szerződés 13. fejezetében és 16.3. pontjában szabályozott esetben; 

12.3.4.9. Eladó a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat nem vagy nem 

megfelelően teljesíti vagy azok megsértésével von be a teljesítésbe 

alvállalkozót; 

12.3.4.10. az ÁSZF feltételei a magyar jog kötelezően alkalmazandó szabályaival 

vagy a Közbeszerzési Eljárás ajánlati felhívásával vagy közbeszerzési 

dokumentumaival, vagy a Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásával, 

Közbeszerzési Dokumentumaival, vagy a jelen Szerződéssel ellentétesek 

vagy azzá válnak és emiatt a szerződés nem teljesíthető, különös tekintettel 

a KM. 5. sz. mellékletében felsorolt esetekre; 

12.3.4.11. Eladó az ÁSZF feltételeit a Szerződés teljesítése során nem biztosítja, 

különös tekintettel a KM. 5. sz. mellékletében felsorolt esetekre; 

12.3.4.12. Eladó a Szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben 

megszegte, hogy ennek következtében másik Félnek a további teljesítés 

nem áll érdekében;  

12.3.4.13. Eladó tevékenysége vagy mulasztása miatt Eladó tevékenységének 

ellátásában olyan mértékű fennakadás, elnehezülés történik, amely a 

tevékenység jogszabályban, illetve Szerződésben foglalt tartalommal és 

módon történő ellátását veszélyezteti, 

12.3.4.14. Eladó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Vevő 

alaptevékenységének zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti, 

12.3.4.15. Eladó Megrendelő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti, 

12.3.4.16. Eladó bármilyen módon szándékosan megtéveszti Vevőt, vagy valótlan 

adatot szolgáltat (ideértve az átlátható szervezeti minőség meglétével 

kapcsolatos nyilatkozatot is), és ez közvetlen vagy közvetett módon 

súlyosan káros hatással van a lényeges Szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére;  
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12.3.4.17. Eladóval szemben a Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásában 

meghatározott kizáró ok merül fel; 

12.3.4.18. Eladó nem átlátható szervezetté válik; 

12.3.4.19. Eladó a jelen Szerződés 7. számú melléklete szerinti kötelezettségeinek 

nem, vagy nem határidőre tesz eleget. 

12.3.5. Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől 

elállhat, ha: 

12.3.5.1. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely 

esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

vagy 

12.3.5.2. az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 

meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

12.3.5.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése 

miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az 

EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai 

Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében 

kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt 

a Szerződés nem semmis. 

12.4. Vevő jogosult – választása szerint – jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól 

elállni a Kbt. 143. § (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén. 

12.5. Vevő köteles – választása szerint – jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól 

elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén. 

12.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. § (3) 

bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.  

12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik 

Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással 

történő megszűnését határozta el. 

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli 

értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha 

a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az 

abban megadott határidőig nem tesz eleget. 

12.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés 

megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

12.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti. 

12.11. A Szerződés megszüntetése esetén Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített, vagy 

részben teljesített szolgáltatás Szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

12.12.  A Szerződés megszüntetése esetén a sérelmet szenvedett fél egyben követelheti a neki okozott 

kár megtérítését, valamint a Szerződés szerinti egyéb jogkövetkezményeket – különös tekintettel 

a kötbérkövetelésekre – jogosult érvényesíteni. 

12.13. Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy Eladót mentesítsék 

az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve 

felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon Eladót terhelő 
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többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján Eladót terhelő 

kockázatokat. 

 

13. Titoktartás, Adatkezelés 

 

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 tudomással bírnak 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 az arra illetékes megtilthatja.  

13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, minden, 

bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni. 

13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott 

információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.  

13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat 

szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, 

nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére 

hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel. 

13.6. Eladó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és 

csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából 

feltétlenül szükséges. 

13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó 

kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja 

ki. 

13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért 

és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő 

jogosult –jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni. 

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra 

vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és 

az üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi 

rendelet („GDPR”) értelmében Eladónak kizárólag – a jelen Szerződés teljesítésével 

összefüggésben – anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes 

adatot (ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, 

telefonszáma és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer 

működésével összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, 

késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő 

minden felelősség, kár Vevőt terheli. 

13.10. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a 

jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a 

szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett 

munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető 

telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás 

érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a szerződés időtartama 

alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató 

Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel 

történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban 
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hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó 

kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő 

rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az 

eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek. 

13.11. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18. 

cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, 

illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. 

A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével 

kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós 

és nemzeti jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési 

kötelezettség megszűnik. 

13.12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen 

betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de 

nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. 

 

14. Felek közötti kapcsolattartás 

 

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői: 

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult  

Neve:  dr. Valovics István 

Beosztása:  projektmenedzser 

Telefonszáma:  1-795 99 36 

Mobiltelefon száma:  30-727 89 57 

e-mail címe:  valovics.istvan@nisz.hu 

 

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult  

Neve:  Lakatos Péter 

Beosztása: Microsoft kompetencia-központ vezető 

Levelezési címe: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 

Telefonszáma: +36 70 500 2078 

Mobiltelefon száma: +36 70 500 2078 

e-mail címe: Plakatos4@dxc.com 

 

14.2.  Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen: 

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult  

Neve: Dukai-Kiss Gabriella  

Beosztása: Projekt dokumentációs és monitoring osztály osztályvezető  

 

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult  

Neve: Dömötör Csaba  

Beosztása: Projektmenedzsment igazgató  

 

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 
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kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, 

hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel 

szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A 

kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való 

szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem 

jogosultak. 

14.4. 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 megküldött értesítés.  

14.5. Az e-mail 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 a 

jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen 

pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes 

ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet. 

 

15. Vis Maior 

 

15.1. A Felek teljes kártérítési felelősséggel tartoznak a jelen Szerződés vagy valamely vonatkozó 

jogszabály megszegésével a másik Félnek okozott károkért, ideértve különösen azokat a károkat, 

kiadásokat és költségeket, amelyek abból erednek, hogy 

15.1.1. a Fél – szándékosan vagy súlyos gondatlanságból – valótlan tartalmú nyilatkozatot tett 

vagy valótlan tartalmú tájékoztatást adott a Szerződés teljesítésével kapcsolatban; 

15.1.2. a Fél megszegte a jelen Szerződéssel kapcsolatos kötelezettségét, és emiatt a másik 

Félnek bármely harmadik személy részére kártérítést vagy más kifizetést kellett 

teljesítenie, ideértve azt az esetet is, ha a másik Fél bármely hatóság határozata alapján 

kényszerül bírság megfizetésére vagy más szankció teljesítésére. 

15.2.  Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a jelen Szerződés szerinti feladatai megfelelő 

színvonalú és szerződésszerű elvégzéséért. 

15.3. Felek mentesülnek a jelen szerződés megszegésének következményei alól, amennyiben a 

szerződésszerű teljesítést a jelen szerződés megkötése után felmerülő, rendkívüli, kivételes 

jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a Feleknek fel nem róható, általuk előre nem 

kalkulálható és ellenőrizhető külső körülmények, események, cselekmények fizikailag vagy más 

módon gátolják, illetve ellehetetlenítik és amelyek nem tartoznak az erre hivatkozó fél rendes 

üzleti kockázatának körébe (a továbbiakban: Vis maior). Vis maiornak minősül továbbá a jelen 

szerződés megkötését megelőzően már fennálló olyan, a Felek akaratán kívül álló okból létrejött 

esemény, körülmény vagy cselekmény, amelyek meggátolják, késleltetik vagy lehetetlenné teszik 

a jelen Szerződés teljesítését, és amelyek a szerződéskötés időpontjában még nem voltak előre 

láthatóak és elháríthatók. 
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15.4. A Felek Vis maior eseménynek tekintik különösen a természeti és más katasztrófákat (pl. 

földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, katasztrófa, 

háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk 

(természetbeni lehetetlenülés)), továbbá utólagos jogszabályváltozást, export- vagy 

importtilalmat, gazdasági embargót, karantén-intézkedést (jogi lehetetlenülés), amennyiben azok 

a fentiek szerint a jelen szerződés szerződésszerű teljesítését fizikailag vagy más módon gátolják, 

illetve ellehetetlenítik.  

15.5. A Felek kijelentik, hogy nem tekintik Vis maior eseménynek a 15.3. pontban foglalt 

követelményeknek nem megfelelő körülményeket. A jelen szerződésben foglalt szerződéses 

kötelezettségét nem teljesítő fél nem hivatkozhat Vis maior-ra az alábbi konkrét esetekben:  

15.6. A Vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a Vis maior esemény(ek) közvetlen 

összefüggésben áll(nak) tevékenységével, illetve, hogy a Vis maior esemény(ek) szerződésszerű 

teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén sem 

– vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani.  

15.7. A Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem felelős a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei 

megszegéséért, amennyiben arra vis maior következtében került sor. Vis maior bekövetkezése 

esetén mindkét Fél maga viseli az őt ért kárt.  

Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó Fél köteles a másik Felet haladéktalanul írásban 

értesíteni a vis maior helyzet bekövetkezéséről, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán 

felmerülő késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére. A késedelmes tájékoztatásból eredő 

kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. Az értesítésben meg kell jelölni a teljesítés 

várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez az adott pillanatban felmérhető. Amennyiben a 

vis maior esemény megszűnik, úgy erről a tényről is írásban értesíteni kell a másik felet, továbbá 

lehetőség szerint tájékoztatást kell adni arról, hogy a vis maior bekövetkezte miatti késedelmes 

intézkedések foganatosítására mikor kerül sor.  

Olyan mértékben és amennyiben a jelen 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 jelen Szerződés ilyen módon történő 

felfüggesztésének feltétele, hogy a vis maiorra okot adó körülmény vis maior minőségét a 

hivatkozó Fél hitelt érdemlően alátámassza. A szerződéses feladatok elvégzése kapcsán Felek vis 

maior ténye igazolásaként a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) által 

kiállított vis maior Igazolást fogadják el. Az MKIK az igazolást a vis maior szabályzatában foglalt 

feltételek megléte esetén állítja ki, az igazolás kiadásának kérdése nem függ szabad 

mérlegelésétől, az MKIK a szabályzatában rögzített kört meghaladó bizonyítást nem folytathat 

le, így a Felek esetleges jogvitájának megítélése, a vis maior hivatkozás érdemi 

megalapozottságával kapcsolatos bizonyítási eljárás lefolytatása és ennek eredményeként a Felek 

viszonylatában történő jogi minősítés és döntéshozatal kizárólagos bírósági hatáskörbe tartozik. 

A vis maiorra hivatkozó Fél köteles minden tőle várható intézkedést megtenni a vis maior igazolás 

kibocsátása érdekében, ennek elmaradása esetén a mulasztás következményeit a mulasztó Fél 

viseli.  

A jelen Szerződés Vis maiorral érintett szerződéses határidőbe a Vis maior időtartama nem számít 

bele. A jelen Szerződés szerinti teljesítésben akadályozott Fél köteles minden tőle telhetőt 

megtenni annak érdekében, hogy az akadályoztatást megszüntesse és az akadályoztatás hatásait 

elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. 

Amennyiben a vis maior időtartama a 30 (harminc) napot meghaladja, a Felek kötelesek 

egyeztetést lefolytatni a Szerződés Kbt. előírásainak megfelelő esetleges módosításáról. 

15.8. A vis maior-ra vonatkozó részletes előírásokat a KM X.1) pontja tartalmazza.  
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16. Felek nyilatkozatai, egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése: 

 

16.1. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére teljes jogkörrel 

rendelkeznek és nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a jelen Szerződés 

érvényességét vagy hatályát részben vagy egészben érinthetné. 

16.2. Eladó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá – 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésére 

tekintettel – tudomásul veszi, hogy átláthatóságának ellenőrzése céljából Vevő a Szerződésből 

eredő követelései elévüléséig az Áht. 55. §-a szerint jogosult Eladó átláthatóságával összefüggő, 

az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni.  

16.3. Eladó tudomásul veszi – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel –, hogy jelen Szerződésben foglalt 

nyilatkozatában foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, továbbá 

azt, hogy amennyiben a Szerződés Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatán alapul, jelen Szerződést 

Vevő haladéktalanul felmondja vagy – ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

Szerződéstől eláll.  

16.4. Vevő tájékoztatja Eladót arról, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 

5. § (5) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 

355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján pedig a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult 

ellenőrizni a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhasználását, 

illetve a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 

betartását. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy mind a Szerződés időtartama alatt, mind pedig a 

nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig lehetővé teszi a Vevő, a Támogató, az Állami 

Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 

az Áht. szerinti fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint az Áht. szerinti bármely 

egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a Szerződés 

teljesítéséhez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, illetve a Szerződés megvalósítását igazoló 

okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok 

készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

16.5. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

szakértelemmel, illetve tárgyi, személyi és egyéb feltételekkel, jogosultságokkal, és mindezeket a 

Szerződés időtartama alatt folyamatosan biztosítani fogja. 

16.6. A jelen Szerződés tárgyát képező Licencek és szolgáltatások eredményei az Egyesült Államok 

exporttörvényeinek és jogszabályainak hatálya, valamint más vonatkozó helyi exporttörvények és 

jogszabályok hatálya alá eshetnek. A Vevő a Szerződés aláírásával vállalja, hogy amennyiben a 

Szerződés tárgyát képező termék(ek) vagy a szolgáltatás(ok) eredményeinek felhasználása – a 

technikai adatokat is beleértve – ilyen exportszabályozás hatálya alá esik, akkor tiszteletben tartja 

az exportra vonatkozó összes törvényt és jogszabályt – beleértve a „vélelmezett exportálásra” és 

„vélelmezett továbbexportálásra” vonatkozó előírásokat.   

16.7. Eladó vállalja, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Licencek és szolgáltatások eredményeként 

keletkező adatok, információk vagy programok exportálására vonatkozó jogszabályok 

megismertetésében, és az esetleges jogértelmezési problémák megoldásában Vevő rendelkezésére 

áll. Amennyiben jelen Szerződés tárgyát képező termék(ek) vagy a szolgáltatás eredményeinek 

felhasználása – a technikai adatokat is beleértve – exportszabályozás hatálya alá tartozik, a Eladó 

a Verseny újranyitás során az ajánlatában az exportra vonatkozó jogszabályokat köteles tételesen 

felsorolni és a jogszabályok egyszerű magyar nyelvű fordítását az ajánlata részeként csatolni. 

Ennek elmulasztása esetén Vevő a fenti 16.6. és a jelen 16.7. pontok szerinti kötelezettségeit nem 

köteles betartani mindaddig, amíg az Eladó e feladatokat el nem látja, Vevő figyelmét fel nem hívja 

az előbbiekre. 
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16.8. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek 

alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet 

egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban 

a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak. 

16.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb 

érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, 

kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 

volna meg. 

16.10. 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. 

16.11. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják 

megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita 

elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. 

16.12. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott 

valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a 

feltételnek 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. 

16.13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 

kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó 

rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés 

a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. 

16.14. Amennyiben az ÁSZF-ben alkalmazott esetleges más jogkikötés eredményeképpen egy 

rendelkezés értelmezése ellentétes lenne a magyar jog bármely kötelező érvényű előírásával, illetve 

a Közbeszerzési Eljárásban a Beszerző által előirt, az ajánlati felhívásban vagy a kiadott 

közbeszerzési dokumentumokban, a KM-ben foglaltakkal, vagy a Verseny Újranyitás Ajánlattételi 

Felhívásával, Közbeszerzési Dokumentumokkal, akkor e rendelkezések érvénytelenek, nem 

alkalmazandóak. Az alkalmazandó szabályok automatikusan – minden további jogcselekmény, így 

különösen a Szerződés módosítása nélkül – a kötelező érvényű jogszabályi rendelkezések vagy a 

felsorolt dokumentumok vonatkozó rendelkezései.  

16.15. A KM XI. pontjában a felek a Kbt. szabályait mind a KM-re, mind az Egyedi Szerződésre a 

2017. évi XXVIII. törvény13.§ (1) bekezdése szerinti imperatív szabálynak tekintik. 

16.16. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés bármely pontja kógens 

jogszabályba ütközne, vagy a  Verseny Újranyitás Ajánlattételi Felhívásával, Közbeszerzési 

Dokumentumok kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen 

Szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további jogcselekmény, így különösen a 

Szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy a 

felsorolt közbeszerzési dokumentumok rendelkezése kerül.  

16.17. Az egyes licenckonstrukciókra vonatkozó Product Terms vagy Termékfeltételek magyar és 

angol nyelvű verziójának tartalmi-, értelmezésbeli eltérése esetén a magyar nyelvű változat 

rendelkezései az irányadóak.  

Az ÁSZF feltételei a KM részét képezik, amely feltételeket Eladó köteles a jelen Szerződés 

hatálya alatt folyamatosan biztosítani.  

Az ÁSZF esetleges módosítása – a KM-ben meghatározott eseteken kívül - nem érvényes a 

Szerződésre.  

A KM XI. 8. pont szerinti ÁSZF elemek tartalma közötti különbség, esetleges ütközés esetén 

a KM XI. pontja szerinti szabályokat kell alkalmazni.  
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16.18. Ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely kikötés, 

feltétel vagy más rendelkezés a Szerződés részét képezi és a Szerződés szövegszerűen a kötelező 

tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény 

gyakorlása (különösen szerződésmódosítás) nélkül a Szerződés részét képezi. 

16.19. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar anyagi jog szabályai 

alkalmazandóak.  

16.20. A szerződésből eredő vitás kérdéseket Szerződő Felek kötelesek megkísérelni egymás között 

békés úton rendezni. Ha a rendezés békés úton nem lehetséges, a keletkezett jogvita eldöntése során 

a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság jogosult eljárni. 

16.21. A megkötött szerződés a DKR-re feltöltésre kerül. 

16.22. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent 

hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:  

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

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

3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól  

4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat  

5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap  

6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata 

7. számú melléklet: Szoftvergyártó ÁSZF rendelkezéseitől eltérő legfontosabb Eladói 

kötelezettségek listája  

 Jelen szerződés 16 számozott pontból és 7 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint 

mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt 

Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben 

egyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

Dátum: Budapest, 2022. …. Dátum: Budapest, 2022. …. 

 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

Bancsics Ferenc  

Vezérigazgató  

NISZ Zrt.  

Vevő 

Czibók Zoltán  

Ügyvezető 

DXC Technology Magyarország Kft.  

Eladó 
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1. számú melléklet 1025003 nyilvántartási számú szerződéshez 

 

 

 
 

 

 

 
NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya Contact Center kialakításához 

szükséges Microsoft SQL licencek beszerzése  

 

Műszaki melléklet 
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1. A beszerzés főbb paraméterei 

I. Általános leírás 

A beszerzés célja, a NISZ Zrt.  

• 1117 Budapest, Fehérvári út 70 szám alatti (F70 KAK),  

• 1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (WDC KAK),  

teljesítési helyeken, 1818 CC számítási kapacitást biztosító szerverek számára, a Contact Center 

feladataihoz szükséges erőforrások kialakításához, számítási kapacitást biztosító (adatbázis) szoftver 

eszközök beszerzése. 

II. Beszerzendő 

Microsoft SQL adatbázis kezelő licenc 

Az Ajánlattevő feladata a specifikációnak megfelelő szoftverlicenszek szállítása. 

III. Gyártósemlegesség 

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt előírásokra, 

amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés 

tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű 

dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott 

szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott 

származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy 

eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási 

folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad. 

2. Ajánlat: Microsoft SQL adatbázis kezelő licenc 

Beszerzési igény: Microsoft adatbáziskezelő licencek az alábbiakban részletezettek szerint: 

• Microsoft SQL Server Enterprise Editiont vagy ezzel egyenértékű licenc 16 darab 

processzor mag lefedésére (WFO SQL igény) 

• Microsoft SQL Server Enterprise Editiont vagy ezzel egyenértékű licenc 24 darab 

processzor mag lefedésére (egyéb igény) 

• Microsoft SQL Server Standard Editiont vagy azzal egyenértékű licenc, 8 darab 

processzor mag lefedésére (WFO dataServer SSRS futtatási igényéhez miatt) 

Minden licencet 36 hónap gyártói terméktámogatással és szoftver követéssel (SA) szükséges 

megajánlani. 

Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot: 

DKÜ azonosító Megnevezés Mennyiség (db) 

MPSA-AAA-03757-Government-3 Yr(s) Remaining-3 Year(s)-D SQL Server Ent Core 2 LSA 20 

MPSA-AAA-03752-Government-3 Yr(s) Remaining-3 Year(s)-D SQL Server Std Core 2 LSA 4 

 
A licenc egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlatadó nem a fenti termékre ad ajánlatot: 

Azonosító Követelmény 

SQL-01 A megajánlott adtabáziskezelő licence tegye lehetővé virtuális szerveren futtatás 

használatát. 

SQL-02 Legyen lehetőség a termék licencelését kiszolgáló szerverek alapján meghatározni, 

azaz a fizetendő licenc díj a kiszolgálók műszaki paraméterei (például vCPU core-ok 

darabszáma) alapján kerüljön meghatározásra, és ne függjön az egyes kliensek, 

felhasználóinak darabszámától. 

SQL-03 Maximális kiosztható memória mérete instance-onként ne kerüljön korlátozásra. 
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SQL-04 Operációs rendszer által az adatbázisnak kiajánlott naplózó fájlrendszer natívan 

támogassa NTFS alapokon. 

SQL-05 Teljes értékűen és natívan montírozható legyen a System Center Operation Manager 

2012R2 vagy újabb kiadásával, az adatbázis minden belső teljesítmény és erőforrás 

foglaltságát figyelembe véve. Teljes értékűen és natívan kezelhető legyen az SQL 

Server Management Studio 2012 R2 vagy újabb eszközzel. 

SQL-06 Tegye lehetővé natívan az SQL az LDAP alapú címtár és a kevert módú felhasználói 

hitelesítést. 

SQL-07 A megajánlott licenc konstrukció tartalmazzon 3 év gyártói termék támogatást és 

szoftver követést. 

3. Teljesítéssel kapcsolatos feladatok  

I. Nyertes Ajánlattevő feladatai 

A licenszek vonatkozásában a licenszek átadásának a szerződés hatályba lépését követően 45 napon 

belül kell megtörténni. 

Az MPSA konstrukciónak megfelelően a szállítást a NISZ Zrt. meglevő, 4100063656 számú 

MPSA szerződésén belül egy új, önálló vásárlási számlaként (purchasing account) kérjük. 

Licenc átadás módja: 

Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll. 

 

Az Ajánlattevő az átadás-átvételi eljárás során köteles Megrendelőnek átadni a szoftverek 

rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Ajánlattevő különösen 

az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek átadni: 

c) licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat): 

• a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez 

értelmezett), 

• a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett), 

d) gyártói termék támogatásra és szoftver követésre vonatkozó dokumentumok. 

 

Az átadás-átvétel során Megrendelő ellenőrzi, hogy Ajánlattevő adott szoftver rendeltetésszerű és 

jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.  

 

A szoftverek biztosítása elektronikus úton történik. Ajánlattevő az ajánlatkérésben meghatározott 

termékek biztosításához (licencek) szükséges elérési utat és aktiválási kódot (szállítói vagy gyártói 

felület megadása, ahonnan a megvásárolt licencek a megadott jogosultsággal letölthetőek), valamint a 

licencigazolásokat a licenc@nisz.hu és a kiruo@nisz.hu e-mail címekre köteles megküldeni. 

 

II. Leszállítandók  

• Licenszek, Licensz igazolások. 

• Licenszinformációs adatlapok 

 

III. Jótállási elvárások 

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékre a teljes körű, az ajánlott termék támogatási 

idejére vonatkozó jótállást és gyártói támogatást  

A jótállási idő és a gyártói támogatás kezdete a termék mennyiségi átadásának az időpontja, amely a 

teljesítési igazolás kiállításának feltétele.  

A jótállásra vonatkozó feltételek: 

mailto:licenc@nisz.hu
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Azonosító Követelmény 

J-01 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg 

J-02 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia 
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2. számú melléklet 1025003 nyilvántartási számú szerződéshez 

 

 

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára 

 

Cikkszám Terméknév Mennyiség Mértékegység 

Szoftvergyártó 

által Ajánlattevő 

részére nyújtott 

árkedvezmény 

(%)1 

Szoftvergyártó 

által Ajánlattevő 

részére nyújtott 

árkedvezmény 

(nettó Ft) 

Nettó ajánlati 

egységár 

(nettó Ft) 

Nettó ajánlati ár 

összesen 

(nettó Ft, beszerzési és 

szoftverlicenc-

gazdálkodási díj 

nélkül) 

/Nettó ajánlati egységár 

* mennyiség/ 

MPSA-AAA-03757- 

Government-3 Yr(s) 

Remaining-3 Year(s)-D 

SQL Server 

Ent Core 2 

LSA 

20 3 év 23 936 412,06 Ft 16,4% 6 100 866 Ft 122 017 320 Ft 

MPSA-AAA-03752- 

Government-3 Yr(s) 

Remaining-3 Year(s)-D 

SQL Server 

Std Core 2 

LSA 

4 3 év 1 248 557,89 Ft 16,4% 1 591 150 Ft 6 364 600 Ft 

Összesített nettó ajánlati ár 2 (nettó Ft, beszerzési díj és szoftverlicenc-gazdálkodási díj nélkül nélkül): 128 381 920 Ft 

 

 

 
1 Szerződéstervezet 6.3 pont szerint: „Eladó a Szoftvergyártó által részére nyújtott árkedvezményt köteles továbbadni Vevő részére, olyan összegben, illetve mértékben, amelyet 

a Szoftvergyártó nyújt az Eladó számára a partnereknek szóló mindenkori saját nettó listaáraiból”. 
2 A felolvasólapon az „Összesített nettó ajánlati ár” összeget kell feltüntetni. 
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3. számú melléklet  a 1025003 nyilvántartási számú szerződéshez 

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0 

 

Nyilatkozat Partner adatairól 

Azonosító adatok: 

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): 

DXC Technology Magyarország Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 

DXC Technology Magyarország Kft. 

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb:  

01-09-075933 szám (megfelelő aláhúzandó): 

Adószám: 

10534296-2-44 

Uniós adószám: 

HU10534296 

Kapcsolattartó adatai 

Név:  

Lakatos Péter 

Beosztás:  

Microsoft kompetencia-központ vezető 

Telefonszám: +36 70 500 2078 E-mail cím: plakatos4@dxc.com 

Cím 

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

Magyarország, 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 

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

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

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

 

Cégnév: 

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

Számlavezető bank 

Neve: CITIBANK Rt. 

Bankszámla száma: 

10800007-32376016-00000000  

Bankszámla devizaneme: 

Forint 

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns 

sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t) 

Pénzforgalmi elszámolás áfa tv. 

XIII/A. fejezet, 169.§.(h): 

NEM 

Különbözet szerinti  

elszámolás áfa tv. XV.-XVII. 

fejezet, 169.§.(p,q,): NEM 

Önszámlázás áfa tv. 169.§.(l): 

NEM 

Fordított adózás áfa tv. 

169.§.(n): 

Milyen tevékenység alapján: 

NEM 

Alanyi mentesség áfa tv. XIII. 

fejezet: NEM 

Tevékenység alapján mentes áfa 

tv. VI. fejezet: NEM 

Milyen tevékenység alapján: 

KATA 2012. évi CXLVII. 

törvény:  NEM 

KIVA 2012. évi CXLVII. 

törvény: NEM 

EVA 2002. évi XLIII. törvény: 

NEM 

 

Budapest, 2022.   

……………………………………………… 

Cégszerű aláírás 

  



   

 

Oldal 30 / 36 

 

 1025003 nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete 

6-NY2 Teljesítést igazoló bizonylat 2.0 

 

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT 

Készült 

Hely:  Dátum:  

Jelen vannak: 

Vállalkozó/ Szállító cég neve: 

DXC Technology Magyarország Kft. 

 

Képviselő neve, beosztása:  

Czibók Zoltán - ügyvezető 

Megrendelő: 

NISZ  

Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt. 

Képviselő (1) neve, beosztása:  

(a TIB aláírója) 

 

Képviselő (2) neve, beosztása:  

(a TIB jóváhagyója) 

 

Termék/szolgáltatás 

megnevezése: 
 

Szerződés tárgya:  

Szerződés 

száma: 
 

Teljesítés igazolás 

tárgya: 
 

Teljesítés szerződés szerinti 

üteme/dátuma: 
 

Teljesítés tényleges dátuma:  

Megjegyzés:   

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő 

telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést 

igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., 

tesztelési minősítés, más …………………………………………..) a teljesítést igazoló szakterületnek 

átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és 

archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles. 

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

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):  

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem:  Érték:  

Az elfogadott teljesítésből visszatartott 

(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft): 

 

 

  Megrendelő képviselője (1) 

   

   

  Megrendelő képviselője (2) 

 

 
+36 1 459 4200 

 
info@nisz.hu 

 
nisz.hu 
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 1025003 nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete 

34-M4-F2 Licencinformációs adatlap 8.0 

   

Licencinformációs adatlap 

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ 

Nyilvántartási adatok               

Szerződésszám:               

Számlaszám (adóügyi):               

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:               

                

                

Licencátadó adatai               

Cég neve:               

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

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:               

                

                

Termékinformációk               

Licenc jogosult neve:               

Alkalmazás pontos neve:               

Gyártói cikkszáma:               

Gyártó megnevezése:               

Mennyiség:               

Termék egységára:               

Devizanem (pl. HUF, EUR, USD):               

Közbeszerzési díj (%):               

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):               

Metrika: 
Installation   Users   Server + CAL     

Processor   Core   Egyéb     

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Igen   Nem         

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen   Nem         

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap     -       

Előfizetés (subscription): Igen   Nem         

Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap     -       

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition 

rights): Igen   Nem         

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade 

rights): Igen   Nem         

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen   Nem         

                

Dátum___________________________ 
 

 

 

__________________________________________________ 

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása 
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Kitöltési útmutató 

Nyilvántartási 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-mailes 

elérhetősége. 

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a 

szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző 

szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának. 

Termékinformációk 

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 (pl.: SKU, 

Partnumber stb.) 

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve. 

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

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett pénznemben. 

Devizanem: (pl. HUF, EUR, 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 szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük. 

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon 

licenceljük. 

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük. 

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik. 

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance. 

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése 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 (pl.: enterprise vs standard). 

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett. 

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights): 

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett. 

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett. 

Nyelvi verziók használatának lehetősége: 

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége. 
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Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett. 

  



   

 

Oldal 34 / 36 

 

6. számú melléklet a 1025003 nyilvántartási számú szerződéshez 

 

Eladó átláthatósági nyilatkozata  

 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt 

feltételnek való megfelelésről 

 

Nyilatkozattevő:  DXC Technology Magyarország Kft. 

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

Cégjegyzékszám:  0109075933 

Adószám:   10534296-2-44 

Képviseletében eljár: Czibók Zoltán - ügyvezető 

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt DXC Technology Magyarország Kft. a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.  

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Digitális 

Kormányzati Ügynökség Zrt. haladéktalanul írásban értesíteni. 

 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Digitális 

Kormányzati Ügynökség Zrt. jogosult felmondani, vagy attól elállni. 

Budapest, 2022.  

…………………..….. 

Czibók Zoltán ügyvezető  

 
3 3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-

os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy 

helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 

szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) 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 ba), bb) és bc) alpont szerinti 

feltételek fennállnak; 

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

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 

25%-ot meghaladó részesedéssel, 

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

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős 

adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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7. számú melléklet a 1025003 nyilvántartási számú szerződéshez 4 

 

Szoftvergyártó ÁSZF rendelkezéseitől eltérő legfontosabb Eladói kötelezettségek 

listája 

 

1.) Az ár kötött az Eladó terhére az ajánlattételtől. Microsoft csak a szerződéskötéstől 

(Beléptetés) garantálja az ártartást. Tekintettel a KM XI. pontjában foglalt 

szabályokra az ÉSZ tekintetében ez a szabály nem alkalmazandó, az Eladó kockázata 

az ajánlattétel és a szerződéskötés közötti időtartam alatt történő esetleges árváltozás. 

2.)  Eladó felelős azért, hogy a Megrendelő alanyi jogosultságát, a kormányzati szektorra 

előirt feltételeket teljesítse. Ugyancsak az Eladó felel azért, hogy minden egyéb 

mennyiségi- és egyéb teljesítési feltétel az ajánlattétel során a szoftvergyártó ÁSZF 

alapján ellenőrzésre kerüljön, a Szerződés a szoftvergyártó által teljesitésre kerüljön. 

(lásd még alább a 4. pontot)  

3.) Nagyvállalati örökös Licencek esetén költségvetési fedezet hiánya miatti Beléptetés 

felmondás alkalmazása (ÁSZF Amendment KM. 4. melléklet szerinti Mid-term 

Cancellation for Non-appropriation of funds) a Szállítási szerződés tekintetében 

bontó feltételnek minősül, a Szállítási szerződés minden további jogcselekmény 

nélkül megszűnik.  Eladó nem jogosult semmilyen jogcímen kártérítésre, 

kártalanításra.  

4.) A Megrendelő és az Eladó által megkötött Szállítási szerződést az Eladó köteles 

megküldeni az ÁSZF alapján a Microsoftnak automatikus standard „Megfelelőségi 

vizsgálat”-ra, amit az ún. "Feldolgozás" követ a Microsoft rendszerében.  

Megrendelő emailben értesítést kap arról, hogy - amennyiben minden jogosultság 

rendben van (lásd fenti 2. pont) - megkapta a licencengedélyt. A licencengedély 

kiadására az ÁSZF-ben nem vállal határidőt a Microsoft, Eladó köteles a Szerződés 

szerinti határidőt ettől függetlenül betartani.  

5.) A közbeszerzési szerződés csak írásban köthető, a felhasználási engedély a szerződés 

lényegi eleme, Eladó eredeti papíralapú felhasználási engedélyt köteles a saját 

nevében a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. (a szoftvergyártó online felületen 

adja ki a licencigazolást). 

6.) Partnerváltás esetén Eladó köteles a COCP Form-ot (lásd KM 3. sz melléklet) 8 

napon belül aláírni és Megrendelő rendelkezésére bocsátani abban az esetben is 

amennyiben ő a Beléptetést korábban aláíró eredeti Eladó, és akkor is amennyiben ő 

az új Eladó. Ezen kötelezettsége megszegése esetén kötbér fizetésére köteles. 

A Partnerváltás Szoftvergyártó ÁSZF-ének tartalmával ellentétben Eladó és 

Megrendelő akként értelmezik és fogadják azt el – tiszteletben tartva a Szoftvergyártó 

joggyakorlatát, de értelmezve azt a magyar jog keretei között -, teszik a Szerződés 

részévé, hogy új igény esetén ugyan egy Beléptetés keretében vannak nyilvántartva 

a Szállítási szerződéseket megkötő Eladók, ez a Beléptetés feltételrendszerét, 

lejáratát, és keretét érinti és nem az azt kötő Eladó személyét. Ennek megfelelően 

egyetlen időpillanatra sem tekinti Eladó és Megrendelő a Szerződés mögötti ÁSZF 

jogviszonyt megszűntnek az Eladó tekintetében, Eladó minden szerződéses 

kötelezettségének eleget tesz. A Megrendelő és Eladó megállapítják, hogy a 

szerződéses akaratuk nem az Eladó személyének ÁSZF részét képező Beléptetésben 

történő megszüntetése, vagy szüneteltetése, kizárólag a Szoftvergyártó technikai 

feltételeinek történő megfelelés. A Partnerváltás kizárólag a Kbt-nek megfelelően 

 
4 Jelen melléklet az egyedi beszerzés konkrét tárgyától függően alkalmazandó. 
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kezdeményezhető, vagy folytatható a Szerződés alapján új beszerzési igény esetén. 

A Partnerváltás új beszerzési igény esetén nem érinti semmilyen tekintetben a jelen 

Szerződést, arra kihatással nincs és nem is lehet.  

7.)  Eladó szerződésszegése esetén amennyiben az Eladó nem teljesiti a jelen Szerződés 

hatálya alatt az LSP feltételeket, vagy egyéb más szerződéses feltételt és a jelen a 

Szerződést Megrendelő felmondja, a Beléptetés is megszűnik automatikusan.  Eladó 

ebben az esetben a Szerződés meghiúsulásáért felelős félként a Szerződés 11.3. 

pontja szerinti meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni.  Köteles továbbá 

megtéríteni Megrendelő kárát amely abból ered, hogy a Beléptetése is megszűnik, és 

adott esetben a következő Beléptetésében biztosított feltételek, valamint az új verseny 

újranyitás eredményeképpen kötendő szerződés feltételei kedvezőtlenebbek lesznek.  

8.) Megrendelő és Beszerző a Microsoft Kedvezmény Átláthatóságát Biztositó Űrlap 

vagy Discount Transparency Disclosure Form (lásd KM 3. sz. melléklet) 

megnevezésű formanyilatkozat alapján ellenőrzi az Eladó által a Megrendelő részére 

az ajánlatban biztosított árajánlat jogszerűségét, azaz azt, hogy a Microsoft által az 

Eladónak a DKÜ EA alapján nyújtott árkedvezményeit teljes egészében továbbadja-

e. Az ÁSZF alapján az Eladó köteles 100%-ban továbbadni a Microsoft 

kedvezményeket a Megrendelőnek. Ezen kötelezettség megsértése esetén a 

Szerződés meghiúsultnak tekintendő és Eladó a Szerződés 11.3. pontja szerinti 

meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni.  Köteles továbbá megtéríteni 

Megrendelő kárát amely abból ered, hogy a Beléptetése is megszűnik, és adott 

esetben a következő Beléptetésében biztosított feltételek, valamint az új verseny 

újranyitás eredményeképpen kötendő szerződés feltételei kedvezőtlenebbek lesznek.  

9.) A fentiekben tételesen fel nem sorolt ÁSZF-ben előirt, a Megrendelő irányában 

fennálló Eladói kötelezettségek megszegése attól függetlenül a Szerződés alapján 

kerül szankcionálásra, hogy az kifejezetten a jelen szerződésben megjelölésre nem 

került.  

 

Dátum  

 

 

 

------------------------------------------------    --------------------------------------------------- 


		2022-03-03T11:46:05+0100
	Czibók Zoltán


		2022-02-21T14:14:57+0100
	dr. Lenyu Gabriella


		2022-03-02T16:03:29+0100
	Dr. Kassai Zoltán Péter


		2022-03-04T14:10:15+0100
	Budapest


	

	



