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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

.1. Vevő NET Zrt. számára ELO Enterprise 7.0 és ELO IK 1.5 licence és szoflverkövetés
vásárlása tárgyban, a Kbt. 1 12.~ (1) bekezdés b) pontja szerint közbeszerzési eljárást folytatott
le. Az eljárásban Vevő Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a
jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

1.2. Felek megállapítják, bogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt, lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb közbeszerzési
dokumentumok, valamint Eladó benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a
Szerződés rendelkezéseit és a Műszaki leírást, Eladó ajánlatát, a közbeszerzési eljárás felhívását
és a végleges közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott
kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe venni.

1.3. Felek rögzítik. hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. ~ ‚l) 7.) pontja alapján
szerződő hatóságnak minősül.

1.4. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyhan a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizáiják a Polgári Törvényköny’Től szóló 2013. évi V. lv. 6:63. ~ (5) bekezdése
szerint szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.



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

1.6. 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 — így többek között az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések
eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós
támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is — az egyébként rá vonatkozó etikai
normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet)
foglaltakat.

2. A szerződés tárgya:

2.1. Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja, leszállitja a jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített elemekből álló alábbi
termék(ek)et:

- 75 db ELO Enterprise 7.0 ügyviteli rendszer licence ás hozzá tartozó
szoltverkövetés,

- 70 db EKO IK 1.5 iratkezelő modul licence és hozzá tartozó szottverkövetás,

2.2. Az Eladó továbbá köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
licencek és a 2. számú mellékletben nevesített elemekből álló termék(ek) vonatkozásában
nyújtani az 1. számú mellékletben meghatározott verziókövetés szolgáltatást.

3. A szerződés hatálya, időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1. Felek jelen szerződés hatályba lépése vonatkozásában az alábbiakat rögzítik:

a) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláiráskor Vevő már rendelkezik a
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. ~ (1) bekezdésének a)
vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. ~ (3)
bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, Úgy jelen szerződés a mindkét fél által
történő aláírással lép hatályba. A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Vevő a
szerződés aláírásakor tájékoztatja Eladót.

b) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Vevő még nem rendelkezik a
Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tariúsítvánnyal úgy a
hatályba lépés feltétele a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró
tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsítvány) megszerzése. Vevő, a Záró Tanúsítvány
kézhez vételéről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles elektronikus
levélben értesíteni Eladót. A szerződés ebben az esetben az erről szóló értesítést
követőmunkanapon lép hatályba.

c) A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró
tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Kont. rendelet 13. ~ (I) bekezdésében
meghatározott határidő lejártát követő munkanapon.

3.2. Felek a szerződést határozott időre kötik. A szerződés a 3.3. pontban lbglaltak szerint
mindkét fél általi teljesíléskor szűnik meg.



3.3. Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített licenc(ek)et jelen szerződés hatályba lépését követő 30 naptári napon belül kell
leszállítania és Vevőnek átadnia a 3.5 pontban megfogalmazottak szerint. Eladónak
verziókövetést a termékek sikeres ás igazolt átadás-átvételétől számított 12 hónapon keresztül
biztosítania kell.
3.4. Az előteljesítés megengedett, de előteljesítés esetén az Eladó három munkanappal a
teljesítés tervezet időpontja előtt köteles írásban értesíteni a Vevőt a teljesítés időpontjáról. Az
Eladó az előteljesítést a Vevő jóváhagyása nélkül nem kezdheti meg.

3.5. A teljesítés helye: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

4. A teljesítés módja

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

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

4.3. Eladó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók, mint teljesítési
segédek jelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek felsorolásra.

4.4. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállailcozókon felül további alvállalkozókat bevonni. A további alvállalkozó
teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való
közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó
nevének, székhelyének vagy lakcimének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során
ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.5. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.

4.6. Szerzödő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező. jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. Eladó felelősséget
vállal. hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal
munkájuk. hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt űzetési kötelezettség jelen
szerződésben szabályozottak szerint—kizárólag Eladó irányába terheli.

4.7. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha



a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy

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

4.8. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Vevő részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap, melléklet elnevezése: Nyilatkozat
Partner Adatait-ól).

4.9. A külfőldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

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

5. LICENCEK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket átadás-átvételi
eljárás keretében, a 3.5. pont szerinti helyszínen veszi át hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra
között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott
időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00
órakor kezdi meg. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt két munkanappal írásban
értesíteni Vevőt a szállítás időpontjáról.

5.2. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a licencek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot és köteles
átadni a rendeltetésszerű használathoz szükséges aktiválási kódot(okat). Az aktiválási kód
egyben a verziókövetés szolgáltatás igénybevételére is jogosultságot biztosít. A licence kulcsot
Eladó elektronikus formában a licence@nisz.hu címre megküldi és papír alapon is átadja Vevő
részére 3.5.pont szerinti helyszínen.

Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevő részére átadni:
o Eladó által aláírt licencigazolás (amelynek tartahnaznia kell az alábbi adatokat):

- a licencelt szoüver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését,
- a licencekhez tartozó felhasználószámot (db) és a licenc felhasználási feltételeit,
- felhasználási jog időtartamát igazoló dokumentum

5.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi. hogy Eladó a licencek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat és az aktiválási kódot
átadta-e. Vevő az átvételt megtagadhaija. ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a
licenceket és a liceneek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
dokumentumokat. illetve az aktiválási kódot.
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5.4. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-
átvétel időpontját, az átadott/átvett igazolást, az aktiválási kód átvételét, továbbá az átvétel
helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit, valamint Vevő
kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.

5.5. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a
licenceket és a licencek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges licenc igazolást,
illetve nem adta át az aktiválási kódot.

5.6. Az átvétel megtagadásáról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.7. Az átvétel megtagadása esetén Vevő kötbér érvényesítésére jogosult. Az át nem vett
termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre az 5. pont vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt sikertelen átvételt követően Vevő a
meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult azonnali hatállyal felmondani
a szerződést, illetve jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől.

5.8. Eladó jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés
I. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletében tételesen felsorolt licencek
átadás-átvétele sikeresen lezárult.

Te/jesírésigazolás

5.9. Vevő a Kbt. 135. *-a alapján köteles á szerződés teljesítéséről nyilatkozni, a jelen
szerződés „Teljesítést Igazoló Bizony/a” (a továbbiakban: TIB, melynek mintáját jelen
szerződés 4. számú melléklete tartalmazza) című mellékletének alkalmazásával. A TIB csak a
Vevő által megvizsgált és ténylegesen teljesített szolgáltatások vonatkozásában adható ki.

5.10. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevő jelen szerződésben
meghatározott képviselőjének a licencek és jogszerű használathoz szükséges dokumentumok
sikeres átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) egy példányát . melynek átvételét
követően Vevő 15 munkanapon belül köteles kiállítani a TIB-et. Az átadás-átvételi
jegyzőkönyv(ek) a TIB melléklete. Vevő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja. amíg
Eladó az előzőekben meghatározott dokumentumokat. illetve az aktiválási kódot nem vagy nem
teljes körűen adja M.



6. A fizetendő eflenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező licencek és verziókövetés egységárait jelen szerződés
2. számú melléklete tartalmazza.

6.2. Jelen szerződés értéke (Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak,
egységárak alapján) 15.753.000,- Ft ± AFA, azaz tizenötmilfló-hétszázötvenháromezer
forint ± általános forgalmi adó.

6.3. Jelen szerződés 2. számú mellékletében, valamint a 6.2 pontban meghatározott díjak a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.

6.4. A 6.2 pontban meghatározott díj tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába
érvényesíteni kíván, ezért Eladó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.

7. Fizetési feltételek

7.1 Eladó(k) a szerződés aláírásakor köteles(ek) nyilatkozni adatai(k)ról „Nyilatkozat
Partner Adatairól” (3. számú melléklet) című nyilatkozat kitöltésével és annak a Vevő részére
történő átadásával.

7.2 Eladó(k) a díjra:

- a számvjtelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján,
a jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve kiállított számla,

- a Vevő által aláírt TIB
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb számla mellékletek,
- maradéktalan, Vevő központi iktatójába (1389 Budapest, PL 133) való beküldését

követően jogosult(ak).

7.3 Eladó(k) szerződésszerű teljesítését követően, a 7.2. pontban foglaltak szerint 1 db
számla benyújtására jogosult.

7.4 A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.5 A Eladó — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Ait.) 36/A. ~-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Vevő a Eladó
számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.

7.6 Eladó a jelen szerződés 6.1 pont jáhan meghatározott díjra a szerződésben és műszaki
leíráshan meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt
követően, a megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet)
alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167’ ~ (3) kezdéséhen foglaltak szerint
kiállított I db számla szerint jogosult. a Kht’ 135. ~ (I) és (6) bekezdéseiben. valamint a Ptk.
6:130. ~ (l)-(2) hekezdéseihen meghatározottaknak megfelelően kerül sor.
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7.7 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mind
két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.

‘7.8 Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő postafiók

(1389 Budapest, Pf: 133) címére küldi,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afa tv.) 169. * szerinti előírásainak.
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma

mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló Eladói szerződés számot,
- valamint fizetési határidőként 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

7.9 A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben a
Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt
kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik. Amennyiben a fizetési határidő
munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap
a számla kiegyenlítésének határideje.

7.10 Késedelrnes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint meghatározott
mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

Egyéb rendelkezések

7.11 A Szerződés hatálya alatt Eladó(k) a Cégbíróság által nyilvántartott fóbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Vevőt Írásban értesíteni és hiteles cégkivonatot csatolni.

7.12 Eladó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével ősszernggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

7.13 A külföldi adóilletőségű Eladó(k) köteles(ek) a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti aclóhatóságtól a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.

8. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok, szavatosság

8.1. Vevő az ellenérték megfizetésével a jelen szerződés 6. sz. melléklete szerinti ÁSZF-ben
meghatározott felhasználási jogot szerez a jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott licencekre és a hozzá tartozó dokumentációkra a licence(k) szerződéséhen
részletezettek szerint korlátlan időre. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden
ismert felhasználási módra.
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8.2. Vevő a jelen szerződés keretében átadott licenceket kizárólag a szoftver gyártója által
meghatározott módon használhatja fel azzal, bogy a Vevő az átadott licenceket jogosult a
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére tovább adni és valamennyi a jelen szerződés 8.1 pontjában
meghatározott felhasználási módra a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. is jogosult.

8.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező licencek az
átadáskor megfelehiek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban
előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű
használatra alkalmasak. Eladó jelen pontbaxi meghatározott szavatosságvállalásának
valótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.

8.4. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyanjoga, amely a Vevő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

8.5. Eladó kijelenti és garantálja, bogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más részére
történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló —

rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

8.6. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. 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.

8.7. Eladó vállalja, bogy félként vesz részt minden Vevő ellen jelen szerződéssel
összernggésben szabadalom bitorlás vagy Szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Eladó köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

9. JótáHás, szerződésszegés, kötbér

9.1 .Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű gyártói jótállást
vállal. A jótállási idő kezdete a termékek átvételének időpontja.

9.2. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamemiyi költséget Eladó viseli.

9.3.Eladó a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen szerződés 2.1
pontjában megadott határidő lejártáig megadja Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a
szükséges felhasználói kóddal együtt). amely lehetővé teszi a Vevő számára a gyártói
támogatás igénybe vételét’

9.4. Amennyiben Eladó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott szá]lítási
kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesíti. Úgy késedelmi kötbér
fizetésére köteles.

9.5. A késedelemi kötbér mértéke: napi 0.5%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a
köthéralap 10 %-a. A késedelmi kötbér alapja a nettó vételár. A késedelmi kötbér maximális
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mértékének elérése esetén a Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a jelen
szerződés 10. 3. pontjában rögzítetteknek megfelelően vagy attól elállni a Ptk. vonatkozó
rendelkezései szerint.

9.6. Jelen szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért Eladó felelős, Eladó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-

a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése
miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

9.7. Felek rögzítik, hogyugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

9.8. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését szárníthatja be. Vevő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében
foglaltak alapján jogosult beszámítani.

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

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Jelen szerződést Eladó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül felmondással
nem szüntetheti meg.

10.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag Írásban módosíthatják.

10.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal —

felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a 9.2. pont alapján eléri a niaximumot,
c) jelen szerződés 8.6, és 12.9. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
d) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem
teljesíti.

10.4. Megrendelő a Kbt. 143. g-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
fehnondhatja. vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.

10.5. Vevő köteles a szerződést felmondani. vagy attól elállni. ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására. hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljáráshól.

10.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést — ha szükséges oln határidővel.
amely lehetővé teszi. hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon.
egyéb esetben azonnali hatállyal — a Kbt. 143. ~ (3) hekezdésében meghatározott. jelen
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szerződés 4. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani.
Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
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
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.

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

10.9. A felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.

11. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

11.1. Felek kijelentik, hogy:

- Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik
személyekkel kötött szerződéseik megsértését.
- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines tudomásuk olyan
adatról, amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.
- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás.
- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük olyan per vagy
olyan hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen
szerződésben megszabott kötelezettségei teljesítésében.

11.2. A Felek haladéktalanul Írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

12. Titoktartás

1 2.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.

12.2. 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.
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12.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt. adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

12.4. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

12.5. 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.

12.6. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni,
és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.

12.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
az Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, Írásban kiadható információként közölt adatokat
szo Igáltathatja ki.

12.8. Az Eladó és az Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei
munkavégzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot
tenni.

12.9. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi ás elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Vevő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani ás kötbért érvényesíteni.

13. Vis major

13.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre
vonatkozik, amely az Eladó érdekkörén kívül ás elháríthatatlanul következik be, neki fel nem
róható. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány,
karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell
állnia az Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy
meghiúsulással.

13.2. Vis major esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak
tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem
gátol.

13.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot. a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül Oly módon.
bogy az Eladóhoz erről írásos értesítést küld és egyidőben Felek az Eladó részéről már teljesített
szolgáltatások tekintetében elszámo Inak egymással.
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14. Kapcsolattartás, értesítések

14.1. A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:

a) Vevő részéről:
Név: Szücs Sándor
Beosztás: senior informatikai szolgáltatásmenedzser
Mobiltelefon szám: + 3630 443 7026
E-mail cím: szucs.sandor~nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Lázár Péter
Beosztás: sales menedzser
Teleforiszám: ±3614523800
Mobiltelefon szám: +362091 07193
E-mail cím: peter.lazar~ite1ligence.hu

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

Név: Pauer Pál
Beosztás: ügyfélkapcsolati ágazati igazgató
Mobiltelefon szám: ±36305433914
E-mail cím: Pauer.Pal@nisz.hu

és

Név: Bene János Zsolt
Beosztás: ügyfél és szo lgáltatásmenedzsment igazgató
Mobiltelefon szám: ±36 60 961 3437
E-mail cím: Bene.Janos.Zsolt@niszjau

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
kapcsolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban
tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekővetkezett változás a másik
Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az Írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
— tértivevényes ajánlott levélben,
— visszaigazolt e—mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján— megküldött értesítés.

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézhesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá. amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette. atTól automatikus vagy kifejezett
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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 jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással tőrténhet.

15. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

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

15.2. Jelen szerződés fószövegének és mellékleteinek ellentrnondása esetén a szerződés tő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni. Felek rögzítik, hogy a licenc-basználati és licencjogi
kérdésekben, a Szerződés 6. sz. mellékletében rögzített feltételek és a Szerződés további
részeiben taglalt rendelkezések ellentmondása esetén a 6. sz. mellékletben foglaltakat tekintik
irányadónak, kivéve a jelen szerződés 8.2 pontjában meghatározottakat, melyek esetében nem
az ASZF, hanem a szerződésben rögzített feltételek az irányadóak.

15.3. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.

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

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

15.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény — az irányadók.

15.7. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezésétteljes egészébentartahnazza. A Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
cl.

15.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben new 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 gvakorlásáról
is Ic fog mondani. vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződéshől fakadó vagy ahhoz
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kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes.

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

15.10. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

1. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Ajánlattételi lap
3. számú melléklet Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet A szerződés aláfrásakor ismert alvállalkozó(k), illetve szakemberek

jegyzéke
6. számú Végfelhasználói licencszerződés (ASZF)

melléklet

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 18. V4~O€.

~
Szabó Zoltán Attila 1. 3Földháziné Szakács Zsuzsanna, Németh Róbert

vezérigazgató ügyvezető, ügyvezető
NISZ Zrt. itelligence Hungary Informatika K±

Vevő Eladó
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1. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

MŰSZAKI LEÍRÁS

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

NET Zrt. számára történő ELO Enterprise ‘7.0 és ELO IK 1.5 licence és szoftverkövetés

vásárlása

‚5



KIÍRÁS TÁRGYA - TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

Előzmény:

NISZ Nemzeti Infokommunikációs

és annak üzemeltetését biztosítja.
jelenlegi 125db ELO Enterprise 7.0
modul licence bővítése.

Zrt. a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. számára ELO rendszert

A NET Zn. állománybővülése miatt szükségessé vált a
ügyviteli rendszer licence és 120db ELO IK 1.5 iratkezelő

Fentiek értelmében Ajánlatkérő (NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn.
továbbiakban: NISZ Zrt.) a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (továbbiakban: NET Zrt.) számára

történő ELO Enterprise 7.0 ós ELO iK licence ős szoftverkövctés vásárlása tárgyban kér
ajánlatot, melyek szállításával NISZ Zrt. biztosítani tudja a NET Zrt.-nek a NISZ Zrt. által
üzemeltetett ELO Enterprise 7.0 ügyviteli rendszer és a kapcsolódó ELO IK iratkezelő modul
licence bővítését és azokhoz tartozó szoftverkövetést.

NISZ Zrt. az alábbi liccacek szállítását ős hozzájuk kapcsolódó éves szoftverkövetés

szolgáltatását kéri:

1.1. Licencelszolgáltatás megnevezése, leírása, mennyisége

ir•. MIfliflflSIIIIIL
ans.iaSb sawmiswm’a ts*nw~w~
ELO Enterprise 7.0 ügyviteli Szerver-kliens alapú 75 db
rendszer licence — elektronikus
nevesített felhasználó írási ás dokumenturnkezelő és
olvasási jog: alapszerver archiváló ügyviteli rendszer.
Windows-I rich kliens A rendszer a következő főbb

ümlcciókat biztosítja:

‘ Szintek létrehozása
. Dokumentum vagy

mappa létrehozása
‘ Index létrehozása
. Dokumentumok

archiválása
. Küldés
. Dokumentumtípusok

kezelése
‚ Képek és grafikák

impoztálása
. Dokumentumok

szkennelése
. Dokumentumokkal

tölytatott munkák az
archivumban
16



o Dokumentumok
létrehozása az ELO
ban

ELO Enterprise 7.0 ügyviteli Az éves szoüverkövetés 75 db
rendszer licence - biztosítja az ELO Enterprise
nevesített felhasználó írási ás 7.0 ügyviteli rendszer
olvasási jog: alapszerver javítócsomagjainak és újabb
Windows-I rich kliens éves verzióinak elérhetőségét ás
szoftverkövetés (12 hónap) használhatóságát.
ELO IK 1.5 iratkezelő modul ELO IK 1.5 iratkezelő 70 db
licence — nevesített felhasználó modul az EbOenterprise
írási és olvasási jog: alapszerver rendszerre épülve a
Windows-I rich kliens dokumentumok

keletkezésétől a selejtezésig
biztosítja a tanúsított
iratkezelést.

A tanúsítás az ELO iK
modullal kiegészített
ELOenterprise rendszerre
érvényes. Az ELO IK 1.5
iratkezelő modul az ELO
alaprendszert bővíti ki a
közfeladatot ellátó szervek
iratkezelésében elvárt
funkciókkal.

Az iratkezelő modulban
speciális archívum struktúra
ás iratkezelássel kapcsolatos
funkciók kerültek
kialakításra. A funkciók
támogatják az iratkezelés fő
területeit, az iratok
nyilvántartásba vételét, az
ügymenetet és az iratok
archiválását.

Az PLO IK 1.5 iratkezelő
modul már működő vagy
újonnan bevezetett PLO
rendszerhez is Íeleptthető.

PLO IK 1 .5 iratkezelő modul Az éves szo~verkövetés 70 db
licence — nevesített felhasználó biztosítja az PLO IK 1 .5
írási és olvasási jog: alapszerver iratkezelő modul
Windows-I rich kliens javítócsomagjainak ás újabb
éves szoftverkövetés (12 hónap) ‚~rzióinak elérhetőségét ás

használhatóságát.
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1.2. Licence átadás-átvétel követeiménye

A licence kulcsot szállító Ajánlattevő a NISZ Zrt.-nek adja át elektronikus formában
licence~inisz.1iu címre ás papír alapon 1081 Budapest, Csokonai utca 3., jegyzőkönyv
formájában. A licence kulcsot az átadás-átvétel után NISZ Zrt. megfelelő műszaki csoportja
hozzáadja NET Zrt. ELO rendszeráhez.

Átadás-átvételi jegyzőkönyvvel kapcsolatos követelmények, szükséges adatok:

. Átvevő ás Átadó adatai,
‘ Atvétel tárgya,
. Licence kulcs,
. Licencekbez tartozó felhasználószám (db) ás a licenc felhasználási feltételei (ASZF),
. Licencekhez tartozó maximális konkurens felhasználószáma (db),
. Felhasználási jog időtartama,
. Atadás-átvételi időpontja
. Kapcsolódó megjegyzések,
‘ Atadó ás Atvevő aláírása;
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2. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

Ajánlattételi lap

Ajánlattevő neve: itelligence Hungary Informatika Kit

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Neumann János u. 1. Infopark A ép. fsz.

. Mennyiségi Nettó egységár Nettó összárTermék megnevezése Mennyiség egység (Ft) (Ft)

ELO Enterprise 7.0 ügyviteli rendszer licence —

nevesített felhasználó írási ás olvasási jog: db 150 000,- H 250 000,-
alapszerver

Windows-/ rich kliens

ELO Enterprise 7.0 ügyviteli rendszer licence -

nevesitett felhasználó írási és olvasási jog:
alapszerver 75 db 27 000,- 2 025 000,-

Windows-I rich kliens éves szoftverkövetés (12
hónap)

ELO IK 1.5 iratkezelőmodul licence—nevesített
felhasználó írási ás olvasási jog: alapszerver 70 db 30 000,- 2 100 000,-

Windows-I rich kliens

ELO IK 1.5 iratkezelőmodul licence—nevesített
felhasználó írási ás olvasási jog: alapszerver

70 db 5 400,- 378 000,-
Windows-I rich kliens

éves szoftverkövetés (12 hónap)

Mindösszesen 15 753 000,

A megajánlott terméket/szolgáltatást 27 % ÁFA terheli.

ig



3. számú melléklet a. nyilvántartási számú

®€~®% ~1~J1 IQKMC’INÁCIÚS szerződéshez
SZOLGALTATŐ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név: itelligence Hungary Informatika Rövid név (ce’gjegyzéknek megfelelően):
KR. itelligence Hungary KR.
C&ie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyiivántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-363811
Adószám: 10960273-2-43 Uniós adószám: HU10960273

Kapesolattartó adatai
Név: Lázár Péter Beosztás: sales manager
Telefonszám: ±36 1 452 3800 E-mail cím: info~itelligence.hu

Cím
Székhely (ország, irányftószám, város, utca, házszám): 1117 Budapest, Neumann János utca
1. Infopark A. ép. fszt.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáni, város, utca, házszáin):
1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A. ép. fszt.
Vevá’partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószáni, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):

Számlavezető bank
Neve: Unicredit Bank Zrt.
Bankszárnla száma: 10918001-00000006-10580002 Bankszámla devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az

irreleváns sorban NEM-et kelt beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~
tv. XIIIJA. fejezet, l69.~ (h)]: elszámolás [áfa tv. XV.- (l)]:NEM
NEM XVII. fejezet, 169.@ (p), (q)]:

NEM

Fordított adózás [áfa tv. l69.~ Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján mentes
(n)]:NEM XIII. fejezet]: NEM [áfa tv. VI. fejezet]:NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

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

Dátun
Cégszerű aláírás:

PH
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4. számú melléklet a nyilvántartási számú szerződéshez

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása; Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TW aláirója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokoniinunikáeiós
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üterne/dátuma:

Teljesítés tényleges dáturna:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogya VállalkozóiSzállító azárut,terméketvagyeszközt a Megrendelőtelephelyére szállította. átadta, illetve

a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokujnentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-

átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv.. tesztelési minösités, más ) a teljesítést igazoló szakterületnek

átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartaloninak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és arehivált dokumentumokat a teljesítést
igazoló szakterület ‘isszakereshető módon megőrizai köteles.

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

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft): [
a szer: ődésben ntegbaiáro:ou egyéb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítéshől visszatartott
(jóleljesitési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító kép’iselóje Megrendelő kép’ iselöje (I)

Megrendelő kép’ selóje (2)

NISZ

M IE-75913/S
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5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

A szerződés aláírásakor ismert alváHalkozó(k), szakemberek jegyzéke’

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve: ELO Digital Offlce Kű.
Alvállalkozó székhelye/címe: 1112 Budapest, Kékperje utca 6. A. lház. fszt. 1.
Alvállalkozó feladata: gyártó
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett: 14.1.
M.1.

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t. 2

3. A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek

Szervezet neve’
Szervezet székhelye/címe’
Szervezet feladata’
Azon értékelési szernpont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre került

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.

4. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:

a) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’

Alvállalkozó feladata’
Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k~ nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.

‚201

Aláírás

‘ S,euödéshatésig k&jül’ kitölteni.
2 Csak ahl’an a, esetl,en lesi a s,er,ö,iós res’e. ha a Kht. 65. tQ hekeidése s,erinti eset l2nnall.
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6. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Végfelhasználói licenceszerződés (ÁSZF)

.. F r S

Vegre~h~szna
Liicencszerzt5ri& r

ELO Partner verzió
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Általános Szerződési FeltéJelek, verzió: 2.2& hoiálybalépés: 20J6.Januór I.
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I PREAMBULUM

A Felek között létrejött Licencszerződés alapján a Végfelhasználó által felhasználható ELO Termékek
vagyoni jogi jogosultja az ELO Digital Office GmbH. (Tübinger Strasse 43., 70178 Stuttgart).

A Licencbeadó ELO Partner nem kizárólagosan jogosult az ELO Termékek Magyarország területén történő
forgalmazására, és Végfelhasználóknak való licencbe adására. A licencbe adás joga az ELO Partnert az
ELO Digital Office KR. (1112 Budapest, Kékperje utca 6.) mint kizárólagos magyarországi ELO Termék
disztribútor engedélye alapján illeti meg.

Végfelhasználó tudomásul veszi, bogy a jelen ÁSZF-ben és az ahhoz kapcsolódó Adatlapon történő
bármely módosítás vagy változtatás esetén — a változtatás tartalmától rnggően — szükséges lehet az ELO
Digital Office GmbH. vagy az ELO Digital Office KR. előzetes engedélye.

Végfelhasználó tudomásul veszi, bogy a vagyoni jogi jogosult Magyarországra vonatkozó licencelési
politikájának változása esetén, a Licencbeadó ajelen ÁSZF 8. pontjában foglaltak szerint jogosult ajelen
ÁSZF és az Adatlapon feltüntetett feltételek egyoldalú módosítására.

2 FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

A Licencszerződésben nagybetűvel írt itt felsorolt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

. Adatlap: a Termékre, Végfelhasználóra, Licencdíj akra vonatkozó an mindkét Fél által aláírt
dokumentum (űrlap), amely a Felek közötti jogviszon~a vonatkozó egyedi információkat és
megállapodásokat tartalmazza. Az Adatlap a jelen ÁSZF-fel együtt alkotja a Felek közötti teljes
Licencszerzá’dés’.

. ELO Partner: az ELO Digital Office KR. hivatalos partnere, aki partnerszerződés alapján saját
nevében jogosult a Termék licenceinek forgalmazására, a licencdíjak, számlázására, továbbá
rendelkezik a Termék Végfelhasználói implementációjához szükséges tudással és szakértelemmel.

o ÁSZF: a jelen általános szerződési feltételrendszer.

‘ Fél vagy Felek: Licencbeadó vagy Végfelbasználó külön-külön vagy együttesen.

‘ Liceucheadó: Az Adatlapon feltüntetett ELO Partner.

o Díj: a Termék felhasználási jogáért a Végfelhasználó által a Licenebeadónak fizetendő Termékhez

kapcsolódó itt meghatározott díjak. Abpesetben a Díj a felhasználási jog ellenértékeként fizetendő
Licencdíjból és a Karbantartási díjból tevődik össze.

. Liceneszerződés: a jelen ÁSZF és a mindkét Fél által aláírt Adatlap. valamint a Felek által közösen
aláírt bármely további írásbeli egyedi megállapodás a Termékek felhasználására vonatkozóan.
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Szjt: a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

• Karbantartási Szolgáltatás: a Licencbeadó által a Karbantartási díj ellenértékeként biztosított 1. sz.
melléklet szerinti szolgáltatások, amelyek ajelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik.

. Termék: az Adatlapon megjelölt nevű és verziószámú számítógépi program (szo~ver), valamint az
ahhoz kapcsolódó elektronikusan vagy papír alapon a Végfelhasználó rendelkezésére bocsátott minden
dokumentáció (leírás, kézikönyv, tájékoztató, tudásbázis cikk, vagy bármely egyéb szöveges vagy
nrnltirnédiás tartalom). Rendelkezésre bocsátás alatt kell érteni azt az esetet is, amikor a Licencbeadó
biztosítja, hogy a Végfelhasználó a Termékhez tartozó anyagokat az Internetről letölthessen,
rnggetlei~ül attól, bogy ez a letöltés ingyenesen vagy ellenérték fejében történik-e, továbbá függetlenül
attól, hogy a letöltés ténylegesen megvalósul-e.

. Végfelhasználó: az Adatlapon megjelölt természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Licencszerződés alapján és feltételei szerint
jogosulttá válik a Tennék felhasználására.

3 A LICENCSZEIkZŐDÉS TÁRGYA

3.1 Felhasználási jog biztosítása

A Licencszerződés alapján a Licencbeadó a Végfelhasználó számára biztosítja a Termék és a kapcsolódó
dokumentációk felhasználási jogát az itt meghatározott feltételek szerint, az Adatlapon megjelölt
mennyiségben.

A Licencszerződés hatálya kiterjed a Termékhez kapcsolódó valamennyi dokumentációra, valamint a
Tennékhez kapcsolódóan a Licencbeadó, az ELO Digital Office GmbH. vagy a Licencbeadó által
megbízott harmadik személy által esetlegesen nyújtott Karbantartási Szolgáltatások keretében átadott vagy
nyújtott szoflver termékekre, dokumentációkra is (updatekre, upgrad-ekre, Új verziókra, javítócsomagokra,
végleges vagy átmeneti javításokra, tudásbázis infonnációkra, megoldásokra, stb) R~ggetlenü1 attól, hogy
azokhoz az itt meghatározott díj ellenében vagy külön díj ellenében vagy ingyenesen jutott hozzá a
Végfelhasználó.

A Licencszerződés elfogadásával a Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Termék vagyoni jogait,
továbbá az itt kifejezetten nem feltüntetett felhasználási jogokat — az Szjt. 59. ~ ás 60. *-ban foglalt esetek
kivételével — nem szerzi meg. Minden a Licencszerződésben kifejezetten nem megengedett felhasználási
mód csak akkor gyakorolható, ha ahhoz a Licencbeadó kifejezetten írásban előzetesen hozzájárult.

A Termék telepítőkészletét vagy telepítbető kódjának letöltését Licencheadó saját maga Vagy partnerén
keresztül biztosítja. A telepílőkészletről készíthető a megengedett egy biztonsági másolat.
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TILOS továbbá a Termék grafikus felhasználói interfészének (GUI) a Licencbeadó engedélye nélküli
átdolgozása vagy módosítása.

A Termék harmadik személy általi üzemeltetése (p1. Végfelhasználó és a harmadik személy üzemeltető
által kötött outsourcing szerződés alapján) történő igénybevétele nem mentesíti a Végfelhasználót a
Licencszerződésben előírt bármely kötelezettsége alól, azok továbbra is a Végfelhasználót terhelik.

A Termék felhasználásának jogosulatlan átengedése esetén az ilyen használattal okozott kár megtérítéséért
— beleértve az elmaradt hasznot is — Végfelhasználó a harmadik személlyel egyetemleges kötelezettséget
és felelősséget vállal.

3.3 A felhasználás időtartama

A felhasználási jogok gyakorlását (a Tennék használatát) külön írásbeli megállapodás hiányában a
Licencszerződés Végfelhasználó általi aláírását követően kezdheti meg a Végfelhasználó.

A Felek eltérő megállapodása hiányában a Licencszerződés határozatlan időtartamra (megszűnésig — ld. 9.
pont) szól.

3.4 A felhasználás mennyisége — alapkonstrukció (Nevesített Felhasználó liceneek)

A felhasználási jog alapesetben (amennyiben a Felek külön írásbeli egyedi szerződésben másként nem
állapodtak meg) egy szerver oldali Tennékhez kapcsolódó egy vagy több „Nevesített Felhasználó”
használatára terjed ki.

A Nevesített Felhasználó a mindenkor egyértelműen és egyedileg hozzárendelt azonosítók (felhasználónév
és jelszó ás felhasználási jogok) alapján engedélyezett hozzáférést jelenti, amelyet Végfelhasználó egy
adott szernélyhez vagy személyek (nrnnkavállalók, Végfelhasználó i megbízottak~ pontosan meghatározott
ás azonos jogosultságokkal és ~nkciókkal (munkakön-el, feladatokkal) rendelkező csoportjához köteles
rendelni. Ha a Nevesített Felhasználó licencet a Végfelbasználó csoporthoz rendeli, Úgy a csoport ta~ai
közül egyidejűleg csak egy jogosult a Terméket bármely módon használni (így különösen egy időben csak
egy személy jogosult a szerverre bejelentkezni).

Minden egyes felhasználó személy vagy csoport számára Nevesített Felhasználó licencet kell vásárolni ás
minden egyes Nevesített Felhasználó licenchez csak egy személy vagy csoport tartozhat.

Ha a Végfelhasználó kizárólag olvasási joggal rendelkező Nevesített Felhasználó licenceket is vásárolt, Úgy
ha az ilyen Nevesített Felhasználó egy adott 30 napos periódusban háromnál több írási műveletet is végez
a szerver o]dalon működő licencelési napló (log) alkalmazás kimutatása szerint’ Úgy Végfelhasználó köteles
automatikusan az adott Nevesített Felhasználó licencre vonatkozóan írási/olvasási jogosultságú Nevesített
Felhasználó licencet vásárolni. Erről a Licencbeadó automatikusan az észlelést követően számlát küld
Végfelhasználónak, amelyet a Végfelhasználó köteles kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása a Licencszerződés
megsértésének minősül ás az itt meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után.

A Nevesített Felhasználó licencek számát (ésjogosultság szintjét) az Adatlap tartahnazza.
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3.2 A felhasználási jog tartalma

A Licencbeadó a Licencszerződés alapján nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad Végfelhasználónak
arra, bogy a Terméket a Termék dokumentáció szerinti rendeltetésével összhangban kizárólag saját
működési körén belül, saját üzleti folyamatainak támogatására telepítse ás használja Magyarország
területén.

A Termék jelen Licencszerződésben biztosított felhasználási joga kizárólag a Végfelhasználó oldalán
bekövetkező jogutódlás esetén engedhető át a jogutód számára, ahol jogutódlásnak kizárólag a
Végfelbasználó átalakulása minősül. Nem minősül jogutódlásnak ajelen Liceneszerződés szempontjábóla
munkajogi jogutódlás, továbbá a VégfeHiasználó anyagi vagy nem anyagi erőforrásainak megállapodáson
alapuló átadása.

Fia a Végfelhasználó a legalább többségi tulajdonában álló más jogi személyiségű-, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság Vagy szervezetnél („Leányvállalat”) kívánja a kliens
oldali Terméket felhasználni (Leányvállalatnál működő munkaállomás a Végfelhasználónál működő
szerver Termékhez kapcsolódása céljából), úgy lehetősége van a megfelelő mennyiségű felhasználóra
vonatkozó Nevesített Felhasználó licenc megvásárlásával a Termék felhasználására engedélyt szerezni. A
bevont Leányvállalat(ok) adatait ás az igényelt Nevesített Felhasználó mennyiséget a Felek Írásban rögzítik.
A bevont Leányvállalatoknál történő felhasználásért a Végfelhasználó a felelős ás a díjakat is
Végfelhasználó köteles megfizetni. Az ilyen igényekről a Licenebeadó minden esetben egyedileg dönt.

A felhasználási jog nem terjed ki különösen az alábbi magatartásokra vagy felhasználási módokra, azaz a
Licencbeadó előzetes írásos engedélye nélkül TILOS többek között:

(a) a Termékbe épített védelmi megoldások, technikai korlátozások megkerülésére irányuló cselekmények
vagy műveletek végzése;

(b) a Termék átdolgozása, fordítása, visszafejtése, belső felépítésének elemzése az Szjt. rendelkezései
alapján lehetséges mértéken túl;

(c) egy biztonsági másolaton túli további másolatok készítése, illetve a biztonsági másolat rendeltetésétől
eltérő (javítás, visszaállítás) felhasználása;

(d) a Termék nyilvánossághoz közvetítése, közzététele, hozzáférhetővé tétele, terjesztése harmadik
személyek számára akár ingyenesen, akár ellenérték fejében;

(e) a Termék átrubázása, átengedése, al-licencbe adása, bérbeadása, kölcsönbe, haszonkölcsönbe adása,
akár ingyenesen, akár ellenérték fejében harmadik személyek részére;

(f) a Termék hosting vagy ASP jellegű felhasználása (harmadik személyek számára ellenérték fejében
vagy ingyenes biztosítása a Termék flmkcióinak és/vagy szolgáltatásainak);

(g) a Termék jogszahályba vagy hatósági határozatha. előírásha ütköző használata. ideértve azt az esetet
is. amikor a Terméket jogszabályba ütköző tartahnak feldolgozására használják fel.
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3.5 Egyedi licencelési konstrukciók

„“ csomag használatánakfeltételei

Start csomag keretében értékesített Termék esetén a Nevesített Felhasználók száma és a Termék által kezelt
dokumentumok száma korlátozva van. Ha írásbeli megállapodás másként nem rendelkezik, alapesetben a
Start csomagban foglalt Terméket 5 (Öt) teljes írási és olvasási jogosultsággal rendelkező Nevesített
Felhasználó használhatja és legfeljebb 30.000 ~harminc-ezer) dokumentum kezelésére használható fel. A
korlátozott jogosultságú (csak olvasási joggal rendelkező) Nevesített Felhasználók száma a Start csomag
esetén nincs korlátozva.

Ha a Végfelhasználó a Start csomag bármely korlátozását túllépi, úgy a túllépés napját követő második
hónap utolsó napjától köteles az adott Termék teljes verziójára &issíteni (upgrade), a Licencbeadó
túllépéskor hatályos árlistájában foglalt licencdíjak megfizetését követően. A túllépésről a Tennék
figyelmezteti a Végfelhasználót, Végfelhasználó pedig köteles ELO Partnert vagy Licencbeadót értesíteni
a túllépésről és az itt előírt fiissítési kötelezettségről. Az értesítést követően Végfelhasználó a &issítés díját
megfizeti és a teljes verzió licenckulcsát megkapja. Ha a Végfelhasználó nem értesíti a túllépésről az ELO
Partnert vagy Licencbeadót, úgy a üissítés díja a mulasztás idöpontjától visszamenőleg utólag kerül
kiszámlázásra, amikor ELO Partner vagy Licencbeadó tudomást szerez a korlátozás túllépéséről (p1. jelen
ÁSZF szerinti ellenőrzés során).

Licencbeadó ezen túl is lehetővé teheti, hogy a Végfelhasználó más egyedi kialakítású és árképzésű
licencelési konstrukcióban használja a Terméket. Ilyenek lehetnek különösen a mennyiségi licencek vagy
korlátlan licencek és más egyedi árképzésre és feltételekre épülő licencek.

Az egyedi konstrukciókra vonatkozóan a Feleknek minden esetben külön írásbeli megállapodást kell
kötniük. Ilyen hiányában a 3.4 pont szerinti alapkonstrukciót kell alkalmazni. Ha az adott egyedi
konstrukció feltételei kifejezetten eltérően nem rendelkeznek, ald or a Liceneszerződés egyéb rendelkezései
— így különösen a 3.4 pontban foglalt feltételek -.- megfelelően alkalmazandóak az ilyen egyedi konstrukció
keretében igénybevett Termék felhasználására is.

Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy bármely eltérő licencelési konstrukció alkalmazásához az ELO
Digital Office Hungary Kű. írásbeli engedélye szükséges.

3.6 Vllcnőr,ó~

A Termék szerver oldalon fl~tó alkalmazása a Nevesített Felhasználók hozzáféréseit, a kezelt
dokumentumszámot naplózza és elmenti.

A naplófájlok generálását és készítését a Végfelhasználó nem jogosult megakadályozni, továbbá nem
jogosult a naplózó alkalmazás működését semmilyen módon befolyásolnk minden Ilyen magatartás a
Lieencszerződés megszegésének minősül.

Végfelhasználó vállalja. hogy a Lieencbeadó vagy meghatalmazottja számára biztosítja a felhasználás
helyszíni ellenőrzését a Felek által előre egyeztetett időpontban. A helyszíni ellenőrzési szándékról a
Liceneheadó írásban tájékoztatja a Végfelhasználót. A helyszíni ellenőrzés az erről szóló értesítés
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kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontban kell, hogy megtőrténjék. Ha Végfelhasználó ezen
határidőn belül olyan okból, amelyért felelős az ellenőrzést nem teszi lehetővé, az a Licencszerződés
megszegésének minősül.

A helyszíni ellenőrzés keretében a Licencbeadó a Végfelhasználónál lehív (generál) ás kinyomtat egy ún.
rendszer meghatározó („System Diagnose”) jelentést, amely tartalmazza a hozzáférési naplók eredményeit.

A kapott adatokat kizárólag a felhasználás jogszerűségének ellenőrzésére használja a Licencbeadó.
Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy az ELO Digital Office GmbH számára a Licencbeadó köteles a
rendszer meghatározó jelentést hozzáférhetővé teimi. A naplófájlokat a Licencbeadó és az ELO Digital
Office GmbH. legfeljebb a Licencszerződés megszűnéséig, vagy a Felek közötti jogvita esetén a jogvita
jogerős lezárásáig őrzi meg.

3.7 Nem ELO szoftverek

A Végfelhasználó számára a Licencbcadó által licencbe adott nem ELO szoftver termékek kizárólag az
Termékkel együtt használhatóak. Minden más használat, még ha technikailag lehetséges is, a
Licencszerződésben megjelölt cél megszegését jelenti és ezért nem engedélyezett.

Licencbeadó nem jogosult arra, hogy a Végfelhasználónak engedélyezze a nem ELO szoftver termékek
módosítását vagy bővítését.

A Termék részeként vagy ahhoz rendelkezésre bocsájtott ún. nyílt forráskódú (opensource) szoftverekre
egyedi szabályok vonatkozhatnak, amelyeket a használatbavétel előtt a Végfelhasználó köteles elfogadni.

A jelen pont Végfelhasználó általi megsértése esetén a Licencbeadót nem kötelezik az 5.1 pontban
foglaltak.

3.8 Egyél) szerzői Jogi rendelkezések

A Termék átdolgozásához, megváltoztatásához minden esetben az ELO Digital Office Hungary Kű.
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Ilyen kifejezett írásbeli hozzájárulás esetén sem válhat a
Végfelhasználó vagy az átdolgozást végző személy az alap Termék szerzői jogi jogosultjává és az
átdolgozás nyomán létrejött új termék is csak akkor minősülhet közös műnek, ha ezt az ELO Digital Office
Hungary Kft. az ELO Digital Office OmbH egyedi engedélye alapján kifejezetten írásban elfogadta.

A Termék implementálása (bevezetése) során a Végfelhasználó rend szeréhez vagy egyéb szo üvereihez
való illesztés, összekapcsolás érdekében átdolgozott, a Termék csatlakozását, illeszkedését lehetővé tevő
szerzői műnek minősülő kódok. kódrészletek (p1. scriptek) tekintetében a Felek közötti eltérő írásbeli
megállapodás hiányában Végfelhasználó az itt meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez és nem
válik sem közösen sem önállóan szerzői jogi jogosulttá’

A Végfelhasználó által igényelt és költségére végrehajtott módosítások vagy bővítések. létrehozott szerzői
művek tekintetében eltérő írásbeli megállapodás hiányában az előző bekezdés szabályait kell alkalmazni.

A Tennékek folTáskódjai az ELO Digital Office GmbH. tulajdonában és kezelésében vannak. Azokat csak
rendkívül indokolt esetben. külön írásbeli ás a forráskód bizalmas kezelését biztosító megállapodás alapján
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és megfelelő ellenérték fejében adja M Végfelhasználóknak, vagy ha arra jogerős bírósági vagy hatáskörrel
rendelkező hatósági határozat kötelezi.

4 li\IPLEI”IENTÁCIÓ

A Termék szakszerű impiementációját — azaz a Végfelbasználónál való telepítését, illesztését, bangolását
— kizárólag megfelelő felhatalmazással rendelkező ELO Partner jogosult elvégezni.

A fentieken túl a Végfelhasználó külön implementációra vonatkozó szerződést köt egy ELO Partnerrel,
amely szerződésben az ELO Digital Office GmbH vagy az ELO Digital Office Hungary KR. nem részes
fél, és annak teljesítéséért felelősséget nem vállal.

Ha a Végfelhasználó nem vesz igénybe az irnplementációhoz ELO Partnert, Úgy az ennek hiányából fakadó
hibákért vagy hibás működésért (és az ennek következtében felmerülő károkért) Licenebeadót, az ELO
Digital Office Gmb}{-t vagy az ELO Digital Office Hungary Kfl-t nem terhelik az itt meghatározott
szavatossági kötelezettségek és felelősség (így különösen az 5.2 és 5.3 pontokban foglaltak).

A hivatalos ELO Partnerekről az ELO Digital Office Hungary KR. a Végfelhasználónak felvilágosítást ad.

5 FELELŐSSÉG

5.1 Jogszavatosság, nientesítési kötelezettség

Licencbeadó szavatol azért, hogy a biztosított Termékeken harmadik személynek nincsen olyan joga Így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma,
újítása vagy védjegye~, amely a Termékek Licencszerződés szerinti hasznosítását akadályoznák vagy
korlátoznák.

Licencbeadó köteles helytállni, amennyiben harmadik személy bármilyen, szellemi tulajdonjoggal vagy
felhasználási joggal kapcsolatos igényt érvényesít FELTÉVE, bogy

(a) Végfelhasználó az igényérvényesítésről vagy annak lehetőségéről Licencbeadót haladéktalanul (de
legkésőbb 3 munkanapon belül) írásban értesíti; és

(b) az igényérvényesítés során Végfelhasználó kizárólag a Licencbeadóval egyeztetett módon vehet részt,
jogsértést elismerő, vagy jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozatot kizárólag Licencbeadó
írásbeli hozzájárulásával tehet; és

(c) Végfelhasználó meghatalmazza Licencbeadót (vagy a Licencbeadó által megjelölt más személyt)
valamennyi az igényérvényesitéssel kapcsolatos tárgyalás és eljárás lefolytatására teljes jogkönel és
biztosítja az ehhez szükséges támogatást.

A fenti feltételek teljesülése esetén az igényérvényesítés során felmerült esetleges költségeket a
Licencheadó előlegezi és viseli. Ha a Fenti feltételeket a Végfelhasználó nem teljesíti. úgy a Licenebeadó
mentesül az itt meghatározott helytállási kötelezettség alól.
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Licencbeadó jogosult a már érvényesített vagy jövőbeni harmadik személy követelések elkerülése
érdekében saját költségére a Termékeket vagy azok egy részét kicserélni, módosítani, ez azonban nem
járhat a Tennék teljesítményének csökkenésével.

Ha a Termék vagy annak része tekintetében bíróság vagy más hatáskörrel rendelkező hatóság a
felhasználást jogerősen megtiltja és ez a Végfelhasználó általi hasznosítást hátrányosan érinti, a
Licencbeadó jogosult a saját költségén és választása szerint:

(a) a jogerős döntésnek megfelelően a Terméken változtatni;

(b) a Végfelhasználó számára a tiltással érintett jogosultságokat megszerezni;

(c) az érintett Terméket vagy részét egyenértékű nem jogsértő megoldással vagy termékkel helyettesíteni
vagy kicserélni;

(d) a Licencszerződéstől elállni és az annak kapcsán kifizetett Licencdijat visszatéríteni, valamint a
Licencszerződés rendelkezései szerint a Végfelhasználó kárait megtéríteni.

Az itt meghatározott helytállási kötelezettségeket az ELO Digital Office GmbH. vagy az ELO Digital
Office Hungary Kit. jogosult a Licencbeadótól kétoldalú megállapodás alapján átvállalni, ehhez a
Végfelhasználó az Adatlap aláírásával hozzájárul.

5.2 Tennék minőségére vonatkozó szavatosság

Egyéb megállapodás hiányában a Licencbeadó a Termék Licencszerződés megkötésekori legutolsó
verzióját adja licencbe. Végfeihasználó tudomásul veszi, hogy a technika mai állása szerint tökéletesen
működő szofiver létrehozása nem lehetséges.

A Licencbeadó a Licencszerződés létrejöttétől számított 24 hónapig szavatolja, hogy az általa licenebe adott
Tennék (annak hivatalos &issítései és újabb verziói) űmkciói megfelelnek és alkalmasak a hozzá tartozó
felhasználói kézikőnyvben leírtak szerinti működésre. A Végfelhasználói igényekhez való illeszkedés
további implementációs tevékenységek elvégzését teheti szükségessé.

A Termék üittatásához szükséges hálózati, hardver és szofiverkörnyezet biztosítása Végfelhasználó
kötelezettsége. A Licencbeadó nem szavatol azért, hogy a Tennék a Végfelhasználó speciális
kívánalmainak megfelel, vagy hogy a hálózatával, szofivereivel, hardvereivel együttműködik.

Hiba esetén a Licenebeadó gondoskodik a bejelentett hiba kijavításáról vagy a Termék kicseréléséről. Ha
a hiba kijavítással vagy kicseréléssel nem kiküszöbölhető vagy a kijavítás Vagy kieserélés másodszorra sem
küszöböli ki a hibát. úgy a Végfelhasználó jogosult a Liceneszerződéstől való elállásra. A rende]tetésszerű
használatot nem akadályozó hibák miatt elállásnak helye nines.

Licenebeadót nem terheli a hibás teljesítésért való jelen pont szerinti felelősség, ha

(a) a hiba nem a Licenebeadó érdekkörébe tartozó okból történik (implenientációs hiba. Végfelhasználó
magatartásából adódó hiba);

(b) a hiba a nem megfelelő hálózati. hardver Vagy szoftverelemek miatt következik he:
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(c) a Végfelhasználó a Terméket nem a vonatkozó dokumentációnak megfelelően vagy szakszerűtlenül,
nem rendeltetésszerűen használja.

5.3 Kártérítési felelősség

A Licencszerződés megszegésével a Licencbeadó által felróhatóan a Végfelhasználónak okozott károkért

(a) szándékos, súlyosan gondatlan, vagy bűncselekménnyel, továbbá az életet, testi épséget vagy
egészséget megkárosító esetben a teljes összegben felel;

(b) minden egyéb esetben a Liceneszerződés hatálya alatt okozott összes kárért maximum a
Licencszerződés alapján a károkozásig Végfelhasználó által megfizetett nettó összeg erejéig tartozik
felelősséggel, azzal hogy ilyen esetben sem tartozik Licencbeadó felelősséggel a közvetett vagy
következményi károkért, Így különösen az elmaradt haszonért, teirneléskiesésért, adatvesztésért vagy
más elmaradt előnyért.

Licencbeadó kijelenti és a Végfelhasználó elfogadja, bogy a Lieencszerződés alapján fizetendő ellenérték
megállapításánál tekintettel volt a fenti kártérítési korlátozásokra.

Ó KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

A karbantartási szolgáltatás(ok)ról, azok díjáról Felek külön szerződésben állapodnak meg.

7 A DÍJAK ÉS MEGFIZETÉSÜK

7.1 Lieencdíj

A Végfelhasználó által fizetendő Licencdíjat az Adatlap tartalmazza. A Licencdíj a vásárolt Termék
típusalverziója, a vásárolt Nevesített Felhasználó licencek száma és típusa alapján kerül megállapításra.

Hacsak a Felek másként nem állapodnak meg, a Licencdíj egyszeri díj és a Licencszerződés teljes időbeli
hatálya alatt feljogosítja a Végfelhasználót a Termék használatára. A Licenedíj a Liceneszerződés létrejöttét
követően fizetendő.

7.2 A Díjak Lfle~fi/Cté~Q

A Licencdíjat a Lieencbeadó a \~égfelhasználó nevére kiállított szám]án számlázza ki a Liceneszerződés
létrejöttét követően.

A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Licencbeadó minden késedelmes nap után a Ptk. szerinti
késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Amennyiben a kiszánilázott összeget Végfelhasználó legkésőbb a fizetési határidő lejártáig írásban vitatja
(..számlakifogás~). Úgy az összeg nem vitatott részét köteles a számlán megje]ölt időpontig megfizetni, a
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vitatott díjrészről pedig Felek egyeztetést folytatnak. A számlakifogás akkor érvényes, ha abban a
Végfelhasználó pontosan megjelöli a kifogásolt összeget, a kifogás indokait, illetve a nem vitatott összeget
határidőben megfizeti.

7,3 Tényleges használat

Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy nincs lehetőség a licencdíjak részleges vagy teljes visszatérítésére,
ha a tényleges használat kisebb mértékű a licence be vett felhasználói számnál, vagy ha a Végfelhasználó
igényei a licencvételt követően módosultak.

$ A LICENCSZERZŐD ÉS MÓDOSÍTÁSA

Hacsak a Liceneszerződés másként nem rendelkezik, bármely módosítás kizárólag írásban érvényes. Felek
bármelyike egyoldalú írásbeli nyilatkozatával jogosult az Adatlapon feltüntetett céges vagy személyes
adatainak (név, székhely, bankszámlaszám, kapcsolattartó, stb) módosítására, valamint Végfelhasználó
jogosult a szolgáltatások elérhetőségi adatait (p1.: kapcsolattartó, cím, telefonszám, e-mail cím) ugyanígy
egyoldalúan módosítani.

Licencbeadó jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt új ÁSZF szövegét a Licencbeadó a hatályba lépést legalább 15 nappal megelőzően
megküldi a Végfelhasználónak.

Ha Végfelhasználó a módosított feltételekkel nem kívánja a Licencszerződést fenntartani, úgy jogosult az
Új feltételek hatályba lépésének napjáig beérkezett írásbeli nyilatkozatával a Liceneszerződést felmondani.

9 A LICENCSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1 A uicgszűnés esetci

Megszűnik a Lieencszerződés, ha azt a Licencbeadó a Végfelhasználó szerződésszegése esetén felmondja.
A megszűnés időpontja a felmondásban megjelölt nap. Ha a Végfelhasználó a Licenedíjat határidőben nem
fizeti meg, Úgy a Licenebeadó jogosult az általa Írásban tűzött ésszerű fizetési póthatáridő eredménytelen
elteltét követően felmondani.

A Végfelhasználó a Liceneszerződést bármikor jogosult indokolás nélkül felmondani.

Időarányos Lieencdíj visszatérítésre a Végfelhasználó kizárólag akkor tarthat igényt. ha a felmondás indoka
a Licencbeadó olyan szerződésszegése, amelyet Licenebeadó ésszerű (de legalább 15 napos) határidőn
belül nem orvosolt és ha az adott Licencdíj megfizetésére a megszűnés időpontját megelőző 12 hónapon
belül került soi~

A Licencszerződés elállással is megszűnhet az itt meghatározott esetekben.
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9.2 Megszűnésliez kapcsolódó kötelezettségek

Legkésőbb a megszűnés időpontjában a Termékek mindenfajta használatát Végfelhasználó köteles
abbahagyni.

Megszűnés esetén Végfelhasználó köteles a Terméket és annak minden másolatát rendszereiből törölni,
fizikai példányait megsemmisíteni és erről jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyvet a Licencbeadó
kérésére a Végfelhasználó köteles átadni.

A fizikai adathordozón átadott Tennékeket, egyéb szoftvereket vagy dokurnentációkat — amennyiben azok
a megszűnéskor fellelhetőek — Licencbeadónak vissza kell szolgáltatni.

10 VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1 Irányadó jog, bíróság

A Licencszerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény rendelkezései az irányadóak.

A Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egymás között kísérlik meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetén — hatáskörtől Riggően — a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.2 Kötelező írásbeliség, teljes inegáHapodás

A Licencbeadó, az ELO Digital Office Hungary Kft. és az ELO Digital Office GmbH. kötelezettséget
kizárólag Írásban vállal és kötőerejű ajánlatot kizárólag Írásban tesz és a jelen ÁSZF-től eltérő
kötelezettségeket vagy többletkötelezettségeket kizárólag Írásban vállal.

Kizárólag Írásban érvényesek a Licencszerződés teljesítése, megszűnése során keletkezett nyilatkozatok
(figyelmeztetések, reklamációk, igényérvényesítések, hibabejelentések).

I 0.3 liLa 1’ (art ás

A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettségekkel kapcsolatban “Átadó” illetve “Átvevő” a Bizalmas
Adatot átadó, illetve átvevő felet jelenti.

A jelen pontban írtakkal kapcsolatban a “Bizalmas Adat” kifejezés a következőt jelenti: bármely olyan
tény, információ, megoldás vagy egyéb adat (beleértve az adatból levonható következtetéseket is),
Riggeilenül anmk megjelenési formájától, amelyet az Átadó a Liceneszerződéssel összefi~ggéshen az
Átvevőnek átad vagy amely a Liceneszerződés teljesítése során egyéb módon az Átvevő tudomására jut és
hizalmasként megjelöl. A jelen Licencszerződés feltételei és a megállapodott díjak Bizalmas Adatnak
Minősülnek.
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Az Átvevő titoktartási kötelezettsége keretében köteles a Bizalmas Adatot titokban tartani, azt
bizalmasként-, a nem bizalmas információktól elkülönítetten kezebi és a Bizalmas Adat titokban tartásához
szükséges minden elvárható biztonsági intézkedést megtenni. Az Átvevő a Bizalmas Adatot nem hozhatja
nyilvánosságra, valamint az itt foglalt kivételekkel az Átadón kívüli személlyel csak az Átadó előzetes,
írásbeli hozzájárulásával közölheti.

Az Átvevő a Bizalmas Adatot az Átadó hozzájárulása nélkül kizárólag a Liceneszerződés teljesítésével
összernggésben és csak a teljesítéshez szükséges mértékben használhatja fel.

Ha a Licencszerződés teljesítéséhez a Bizalmas Adat már nem szükséges, az Átvevő köteles azt az Átadó
kérésére megsemmisíteni vagy visszaadni, beleértve a Bizalmas Adatról készített másolatokat, vagy az azt
tartalmazó átdolgozott változatokat is.

Az Átvevőt a titoktartási kötelezettségek időbeli korlátozás nélkül terhelik, fflggetlenül a Licencszerződés
akár visszamenőleges hatályú megszűnésétől is.

Nem jelenti a titoktartási kötelezettség megszegését a Bizalmas Adatok átadása a következő esetekben:

a) az Átvevő a Bizalmas Adatot az Licencszerződésben foglalt feltételekkel nem ütköző módon
(szerződésszerűen) igénybe vett inunkavállalójának, tanácsadójának, alvállalkozójának,
tulajdonosának vagy más teljesítési segédjének továbbítja, feltéve, hogy az Átvevő e teljesítési segédeit
a jelen titoktartási megállapodásban foglaltakkal legalább azonos terjedelmű titoktartási kötelezettség
terheli, akár a teljesítési segédek által az Átadó felé tett titoktartási nyilatkozat útján, akár az Átvevő
és teljesítési segédei között megkötött külön titoktartási megállapodás útján, akár jogszabályi alapon;

b) az Átvevőt a Bizalmas Adat továbbítására vagy nyilvánosságra hozatalára hatósági vagy bírósági
határozat, illetve intézkedés vagy jogszabályi rendelkezés kötelezi, feltéve, hogy az Átvevő e
kötelezettségéről — jogi lehetőségeihez mérten — haladéktalanul értesítette az Átadót.

Átvevő köteles a tudomására jutott titoktartási kötelezettség megsértésről az Átadót haladéktalanul
értesíteni, valamint az Átadóval együttműködni a jogsértés körülményeinek, így különösen a jogsértő
tennészetes személy azonosságának feltárásában.

I (1.4 .&d2tIap

Ajelen ÁSZF elválaszthatatlan melléklete az Adatlap, amelynek aláírásával a Végfelhasználó ajelen ÁSZF
feltételei a Liceneszerződés részeként elfogadja.

1(1.5 karh~nijt~%~i RUétcl’:I’

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan melléklete és része az I. mellékletben foglalt Karbantartási feltételek,
amelyet az Adatlap aláírásával a Végfelhasználó e]fogad.
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1. Mefléklet

Karbantartási Szerződés

Végfelhasználói Liceneszerződés alapján felhasznált eves ELO Termékekre
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I BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

(1) A jelen Karbantartási Szerződésben leírt Karbantartási Szolgáltatások kizárólag érvényes és hatályos
Licencszerződés alapján vehetők igénybe a Végfelhasználó által. Az igénybevétel további feltétele,
hogy a Végfelhasználó a Karbantartási díjat a Licencszerződés szerh~t megfizesse.

(2) Hacsak a jelen Karbantartási Szerződés kifejezetten másként nem rendelkezik a Karbantartási
Szerződésben használt nagybetűs kifejezések a Licencszerződésben meghatározottak szerint
értendőek.

(3) Az itt meghatározott Karbantartási Szolgáltatásokat a Végfelhasználóval Licencszerződést kötő
személy (Licencbeadó) nyújtja. A Karbantartási Szolgáltatások nyújtásához a Licencbeadó jogosult
alvállalkozó igénybevételére.

(4) Az itt meghatározott kötelezettségek semmilyen esetben nem terjednek ki nem ELO szoftver
termékekre (p1. a használt SQL adatbázisok gyártóinak termékeire — Pl. Microsoft v. Oracle
termékekre). Az ilyen termékek felhasználásáért ás karbantartásáért kizárólag a Végfelhasználó
tartozik felelősséggel.

2 KARBANTARTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELE!

A Karbantartási díj fejében a Licencbeadó Szoflver&issítési szolgáltatást ás ezen belül és az itt
meghatározott korlátozott Jogszabály-követési szolgáltatást biztosít.

(1) A Szoüver&issftési szolgáltatás keretében a Végfelhasználó a Licencszerződés feltételei szerint
jogosulttá válik az ELO Digital Office GmbH. jogtulajdonos által időről-időre kibocsátott
Szoüverü~issítések felhasználására. A Szoflver&issítések kategóriái a következők lehetnek:

• a Termék hibáinak kijavítását célzó patchek;

• a komplexebb hibákat vagy több hibát egyszerre kezelő javítócsomagok (Service pack);

• a Termék kisebb javításokat vagy kisebb jelentőségű fejlesztéseket tartalmazó verziója (Minor
Release vagy Update);

• a Termék jelentős fejlesztéseket, Új funkciókat, bővítéseket tartalmazó verziója (Major Release vagy
Upgrade).

(2) A kibocsátott &issítésekhez Végfelhasználó közvetlenül nem fér hozzá. azokat a vele szerződésben
álló Licenebeadó juttatja cl a számára.

(3) A Szofiverfi-issítési szolgáltatásnak nem része a ti-issítés telepítése Vagy impiementálása a
Végfelhasználónál. arról a Végfelhasználó a Liceneszerződés szerint (ELO Partner Licencheadó
igénybevételével) maga köteles gondoskodni.

38



D~gitM Offke

(4) A Szottver&issítési szolgáltatásokat a kötelezett ntdaddig biztosítja, amíg a Végfelhasználó a
Karbantartási díjakat megfheti vagy amíg a Licencszerződés meg nem szűnik. A Szo~ver&issítési
szolgáltatások semmilyen esetben sem terjednek ki a Licencbeadó (vagy Business Partner) vagy a
Végfelhasználó által készített fejlesztésekre, scriptekre, bővítésekre, modulokra, testreszabott
fejlesztésekre, vagy egyéb ilyen szerzői művekre.

(5) A Karbantartási Szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség kizárólag a Liceneszerződés
alapján felhasználásba vett Termékekre terjed ki, valamint csak a leg&issebb kiadott Termékre a
megfelelő hardver, szoftver és hálózati eszközök alkalmazása esetén.

(6) A Jogszabály-követési szolgáltatás speciálisan a Magyarország joghatósága alatt tevékenykedő
magyarországi székhelyű Végfelhasználók számára kerül biztosításra meghatározott Termékek
vonatkozásában. A Jogszabály-követés szolgáltatás keretében a Licencbeadó vállalja, hogy kizárólag
az alább felsorolt Termékek a Karbantartási Szerződés hatálya alatt folyamatosan megfelelnek a
közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott
követelményekről szóló 2 7/2014. (IV 18.) KIM rendelet („Iszr.”) szerinti minimális követelményeknek.

Jogszabálykövetéssel érintett Termékek:

• ELOprofessionai2Oll iK modullal ás ELOprofessional9 iK moduilal

. ELOenterprise20ll IK modullal és ELOente;prise9 iK modullal

(7) A folyamatos megfelelés alatt azt kell érteni, hogy az Iszr. egyes módosításainak hatályba lépésétől
számított 30 napon belül a Licenebeadó Szoftver&issítés keretében hozzáférhetővé teszi a megfelelést
biztosító 20) pont szerinti ~issítést. A Jogszabály-követés részeként a Licencbeadó szavatolja, hogy
az érintett Termékek tanúsítását az Iszr. szerint folyamatosan fenntartja és an-ól igény esetén igazolást
ad.

(8) Egyebekben a Jogszabály-követés szolgáltatásra a Szoüver&issítési szolgáltatás szabályait és
feltételeit kell alkalmazni.

3 KARBANr\RT.kSI SZOLGÁLTATÁSOK [GÉNYI3E\ ÉTELI EELTÉTELE[

(1) A Termékre vonatkozó Liceneszerződés aláírásával Végfelhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy

(a) ha a Liceneszerződés létrejötte a tárgyév október 1-jét megelőző időpontra esik az Adatlap szerint
Úgy legalább a tárgyév utolsó napjáig.

(b) ha a Licencszerződés a tárgyév október l-jére vagy azt követő időpontra esik az Adatlap szerint.
Úgy legalább a tárg) évet követő naptári év utolsó napjáig

a Karbantartási Szolgáltatásokat megvásárolja a Karbantartási Szerződés elfogadásával és az ene az
időszakra (~kötelező karbantartási időszaW) vonatkozó Karbantartási díjat előre egy összegben
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megfizeti. Licencbeadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Karbantartási Szolgáltatásokat ezen
időszakban biztosítja Végfelhasználó számára.

(2) A Karbantartási Szolgáltatásra vonatkozó szerződés a kötelező karbantartási időszakot követően
automatikusan további 12 hónapos időszakokra (a naptári évek utolsó napjáig) meghosszabbodik,
KJVÉVE ha a Végfelhasználó a Karbantartási Szolgáltatásokat Írásban (cégszerűen aláírt levélben
vagy faxon) legkésőbb a tárgyidőszak szeptember 30. napjáig közölt (Licencbeadó által kézhez vett)
felmondásában fel nem mondja. A felmondás nyomán a Karbantartási Szolgáltatások nyújtása a
tárgyév utolsó napján megszűnik.

(3) Ha a Karbantartási Szolgáltatások igénybevétele a Végfelhasználó általi felmondás miatt megszűnik,
akkor Végfelhasználó a Terméket a jelen Licencszerződés feltételei alapján tovább használhatja. A
használati jog ilyen esetben a Végfelhasználó által a megszűnés napján felhasznált verzióra és
felhasználó számra terjed ki.

4 KARBANTARTÁSI DÍJ

(1) A Karbantartási díj kiszámításának alapja a kötelező karbantartási időszakra vonatkozóan a
Végfelhasználó által a Licencszerződés létrejöttekor fizetendő Lieencdíjak általános forgalmi adó
nélkül számított összege. Ha a Felek írásban másként nem állapodnak meg, úgy az éves Karbantartási
díj a kiszánítás alapjának

(a) 18 %-a (ELOprofessonal / ELOeme;prise alapfbnkciójú Termékekre (p1. Server, Client) és
alapmodulokra (p1. Fulltext, OCR, Internet Gateway, Mobile, Replikation, Barcode, COLD, Lotus
Notes, SAPALINK~.

(b) 35 %-a az ELOprofessional I ELOenterprise speciális moduloknál (p1. CAD modul).

(2) A Karbantartási díj a kötelező karbantartási időszakra vonatkozóan a Licencdíjjal együtt kerül egy
összegben előre kiszámlázásra.

(3) A kötelező karbantartási időszakot követő karbantartási időszakok díjának meghatározása érdekében a
Licencbeadó a tárgyév október 1-je és december 31-e között a Végfelhasználónál ellenőrzi
(Liceneszerződés ÁSZF 3.6 pont) a tényleges felhasználó számot és ennek alapján kerül a
Karbantartási díj felszámításra, a Végfelhasználó által az adott időpontban felhasznált Nevesitett
Felhasználó mennyiség után fizetett Licencdíjak figyelembevételével.

(4) A Licencszerződés létrejöttét követő kötelező karbantartási időszakot követően minden további
karbantartási időszak Karbantartási díja kiszámitásakor a Licenebeadó jogosult a Karbantartási díj
alapjául szolgáló előző évi összeget

(a) az EURO-ban rögzített Licenedíjak tekintetében az előző naptári évre a Német Szövetségi
Statisztikai Hivatal által közzétett:

(b) a Forintban rögzített Licenedíjak tekintetében az előző naptári évre a KSH által közzétett
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éves átlagos fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben automatikusan megemelni és a Karbantartási
díjat ez alapján kiszámítani.

(5) A Licenedíjat és a kötelező karbantartási időszak díját a Lieencbeadó a Végfelhasználó nevére kiállított
számlán számlázza ki a Licencszerződés létrejöttét követően. A kötelező karbantartási időszakot
követő karbantartási időszakok Karbantartási díja a jelen fejezet szabályainak figyelembevételével
minden évjanuár 1-jét követően kerül előre kiszámlázásra. I-Ia a kötelező karbantartási időszak nem
éri cl az egy teljes évet, úgy az ilyen időszak után az éves díj arányos része számítható fel.

(6) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Licencbeadó minden késedelnies nap után a Ptk. szerinti
késedelmi kamat felszámítására jogosult.

(7) Amennyiben a kiszámlázott összeget Végfelhasználó legkésőbb a fizetési határidő lejártáig Írásban
vitatja („számlakifogás”), Úgy az összeg nem vitatott részét köteles a számlán megjelölt időpontig
megfizetni, a vitatott díjrészről pedig Felek egyeztetést folytatnak. A számlakifogás akkor érvényes,
ha abban a Végfelhasználó pontosan megjelöli a kifogásolt összeget, a kifogás indokait, illetve a nem
vitatott összeget határidőben megfizeti.

(8) Végfeliiasználó tudomásul veszi, bogy a már megfizetett Karbantartási díj teljes vagy részleges
visszatérítésére a Karbantartási díj által lefedett karbantartási időszakban bekövetkezett
felhasználószám-csökkenés esetén sines lehetőség. A felhasználó szám növekedés pedig a következő
karbantartási idő szaki díjban kerül felszámításra.

5 SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉS

(1) A Karbantartási Szerződés a Liceneszerződéssel egy időben jön létre (Id. Adatlap) és legalább — a
létrejöttének időpontjától Mggőcn — a 3(1) pontban foglalt időpontig tart. Ezt követően a 3(2) pontban
foglaltak szerint marad hatályban vagy szűnik meg.

(2) A Liccncszerződés bármely okból való megszűnésével egyidejűleg a jelen Karbantartási Szerződés is
megszűnik.

(3) A Karbantartási Szerződést — a 3(2) pontban foglalt eset kivételével — bármely Fél csak a másik Fél
szerződésszegése esetén jogosult felmondani.

6 FEL ELÚ~S É;

A Karbantartási Szolgáltatásokért való felelősségre a Liceneszerződés ÁSZF 5. fejezetében foglaltak az
irányadók a 24 hónapos szavatossági kötelezettség kivételével.
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7 EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Karbantartási Szolgáltatások keretében biztosftott Termékekre, űissftésekre, és egyéb szerzői művekre a
Licencszerződés feltételei megfelelően irányadóak, kivéve ha a jelen Karbantartási Szerződés kifejezetten
másként nem rendelkezik.

42



Adatlap

Szerződésszám: V201 8/080

Végfethasználó adatai

Cégnév NISZ Nemzeti Infokornrnunikációs Szolgáltató Zrt.
Székhely 1 081 Budapest, Csokonai u. 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám és Cégjegyzékszám

Adószám:_10585560-2-44
Bankszámlaszám K&H 10403239-000271 83-00000001

Képviseletre jogosult neve Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
Kapcsolattartó neve Szücs Sándor

Kapcsolattartó címe, tel/fax, e
±36 30 443 7026

mail
Bevont Végfelhasználói NET Zrt. / 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.

Leányvállalatok3 [cégnév] / [székhely]

EL’) Partner (Licencbeadó) Adatok

Cégnév itelligence Hungary Informatika Kit.
Székhely 1117 Budapest, Neumami János u. 1. Infopark A ép. fszt.

01-09-363811
Adószám és Cégjegyzékszám

1 0960273 -2-43
Földháziné Szakács Zsuzsanna— ügyvezető

Képviseletre jogosult neve
Németh Róbert - ügyvezető

Kapcsolattartó neve Lázár Péter
Kapesolattartó címe, tel/fax, e- 1 1 17 Budapest, Neumann János u. 1. Infopark A ép. fszt.

mail +3614523800; ±3614523839; peter.1azar~ite1ligence.hu

Licencadatok

Liceucszerződés létrejötte 2018.
Termék (verziószám) ELOenterprise7 ik modullal

Össz. Named User szám ELüenterprise? 75db, ik modul felhasználó 70db
Teljes jogú ELüenterprise7 75db, ik modul felhasználó 70db

t & hccncsyerződesÁszF 3.2 pont
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Licenedíj összesen (ÁFA 13 350 000Ft —a jelenlegi bővítés ára
nélkül)

[egyéb]?

Karbantartás adatok

Kötelező karbantartási 2019.
időszak vége [1]

Karbantartási díjkategória[2] [18%]
Karbantartási díj (ÁFA 2 403 000Ft —a jelenlegi bővítés ára

nélkül)
Jogszabály-követés biztosított Igen

[egyéb]?

Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a vagyoni jogi jogosult Magyarországra
licencelési politikájának változása esetén, a Licencbeadó a Licencszerződés ÁSZF 8.
foglaltak szerint jogosult a jelen ÁSZF ás az Adatlapon feltüntetett feltételek
módosítására.

A jelen Adatlap aláírásával Végfelhasználó kijelenti, hogy a Licencelési ÁSZF ás az annak
mellékletét képező Karbantartási Szerződés feltételeit átvette, azt megértette ás magára nézve
kötelezőnek elfogadja.

‚.2.0

vonatkozó
pontjában
egyoldalú

d&9ÁS r !.....

Licenebeadó
it elligeuce Hungary Informatika Kft.

3.

Végfelhasználó
NISZ Nemzeti lnfokomnmnikációs

Szolgáltató Zrt.
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