
Szerződés nyilvántartási száma~ ~2!.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI ELEMEKKEL VEGYESEN

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-40-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Szabó Zoltán Attila
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
KEF azonosító: 100115
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285
Képviseli: Nemes Csaba
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
AXIS Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
KEF azonosító: 100136
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-199169
Adószám: 12763742-2-41
Bankszámlaszám: 10700093-26181608-51100005
Képviseli: Daróczi Imre Péter, vagy Merényi Attila Zoltán
Képviselő titulusa: ügyvezetők
és
LicensePort Zrt.

KEF azonosító: 200518
Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D ép. D. lh. 5. em. 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047161
Adószám: 23497454-2-43
Bankszámlaszám: 11786001-20156206-00000000
Képviseli: Kővári Viktor
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és
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ViVelech Kft.
KEF azonosító: 201260
Székhely: 1118 Budapest, Szüret u. 15.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-993744
Adószám:. 23770223-2-43
Bankszámlaszám: 12020304-01326396-00100001
Képviseli: Márton Miklós
Képviselő titulusa: cégvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszer
ző) által TED 2017/S 023-039103 ill. KE-1411/20 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya
alá tartozó Intézmények részére „ Oracle, SAP, IBM Novell, SAS vagy azzal egyenértékű szofverli
cencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, csereje, valamint Új szoftverlicen
cek beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások te(jesítése-201 7 (4. rész: Novell szoftverlicencek bőví
tése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, csereje, valamint Új szoftverlicencek beszer
zése ás kapcsolódó szolgáltatások tefjesítése-201 7’) tárgyban lefolytatott központosított közbeszer
zési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószárna: KMO4O2LIC17
ICIvI aláírásának dátuma: 2017. augusztus 1.
KM időbeli hatálya: 2020. július 31.
KM keretösszege: 6.000.000.000 forint ± AFA.

Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő közö
sen teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az Eladó
együttműködési megállapodása tartalmazza. A jelen szerződés aláírója Eladó nevében jelen szerző
dést — meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kö
telezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, aimak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés 1. számú mel
lékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre’.

‘ A közbcszerzési eljárás tárgya: A: Integrált Közcélú Viziközmű Adatbázis pi-üjek’ keretében SUSe licencek és 5USEsuppw’t beszerzése”

2



A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és biztosítja,
leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket (licencet vala
mint szolgáltatásokat). Vevőnek a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
szolgáltatásokkal jelen szerződés I. számú mellékletében valamint az abban meghatározottak
alapján, a jelen szerződés keretében elkészítendő rendszertervben meghatározott feladatokat
kell megvalósítania.

2.2. Szerződő Felek a 2.1 pontban meghatározott feladatokat két részteljesítésre bontják az alábbi
ak szerint:

- 1. részteljesítés: jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftverlicencek
szállítása és átadása

- 2. részteljesítés: jelen szerződés 1. számú mellékletének 3.2 pontjában meghatározott fe
ladatok teljesítése (kapcsolódó szolgáltatások).

2.3. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a WSH Számítástechnikai,
Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégnév (székhely: 1117 Budapest, Buda-
foki út 97.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatok teljesítésének határideje:
- 1. részteljesítés teljesítési határideje: jelen szerződés hatálybalépését követő 30 napon be

lül,
- 2. részteljesítés teljesítési határideje: 2018. december 31.

3.2 A szerződés hatályba lépésének feltétele a KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosító-
számú, „Integrált közcélú víziközmű adatbázis” című kiemelt projekthez kapcsolódó 2. számú
Támogatási Szerződés módosításának a hatályba lépése. Vevő haladéktalanul tájékoztatja El
adót a jelen pontban meghatározott feltétel teljesüléséről vagy annak meghiúsulásáról.
Amennyiben jelen pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően telje
sül, a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja.

3.3 Vevő a Kbt. 135. * (12) bekezdése alapján (ügyelemmel a Kbt. 53. (6) bekezdésére is) kiköti,
hogy amennyiben a 3.2 pontban hivatkozott támogatási szerződés módosításban a benyújtott
támogatási igénynél kisebb összegben kerül rögzítésre, úgy jelen szerződés szerződés csak
Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.

3.4 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződés
ben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1. A teljesítés helye:
a) 1. részteljesítés esetében: Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott

szoűver licenceket elektronikus formában, Vevő licensz@nisz.hu, másolatban
honti.laszlo@nisz.hu e-mail címén kell átadnia.

b) 2. részteljesítés esetében:
• 1119 Budapest, Fehérvári út 70.
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. 1121 Budapest XII, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33.

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés teljesítése során új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket
köteles átadni.

5.2. Eladó köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4.1 a) pontjában meghatározott e-mail cí
mekre megküldeni) a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftver licencek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen
szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot (mintáját je
len szerződés 5. számú melléklete tartalmazza), (amennyiben szükséges) az aktiválási kódot
és a licencek regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek átadni a
jogszerű használathoz szükséges mindennemű licence igazolást, licence kulcsot, a jótállásra
vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges
minden eszközt, dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférhetőség mértékéig és mennyi
ségben.

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

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

5.5. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a jelen szerződés 4.1 b) pontjában meghatáro
zott teljesítés helyeken történő munkavégzést a teljesítéshez szükséges mértékig és időtartam
ban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei
részére a jelen szerződés 4.1 b) pontjában meghatározott teljesítési helyekre történő belépést
és az ott történő munkavégzést. Eladó a teljesítésben közreműködő, a teljesítési helye(ke)n
munkát végző szakembereinek adatait (név, anyja neve, lakcím, szig. szám) legkésőbb a telje
sítésben való közreműködésük megkezdése előtt 5 munkanappal köteles Vevőnek megadni.
Jelen szerződés teljesítése során a jelen szerződés 4.1 b) pontjában meghatározott teljesítési
helyeken kizárólag olyan személy(ek) végezhetnek munkát, akiknek jelen pont szerinti adatait
Eladó Vevő részére átadta.

5.6. Vevő jelen szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átadja Eladónak azon, ren
delkezésére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek Eladó jelen szerződésben meghatá
rozott feladatai teljesítéséhez. Amennyiben Eladónak az előzőekben meghatározottak szerint
átadott dokumentumokon kívül további dokumentumra, információra, adatra (továbbiakban
együtt: dokumentum) van szüksége, Vevő — amennyiben rendelkezésére áll — köteles a doku
mentumot Eladó erre vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 munkanapon belül Vevő
rendelkezésére bocsátani.

5.7. Vevő jelen szerződés teljesítése során távoli hozzáférést biztosít Eladó részére a jelen szerző
dés teljesítéséhez szükséges mértékben. ‚‘

. „ . .‚ ‚. ‚. .

5.8. Eladonak jelen szerzodes kereteben elkeszitendo dokumentumokat I peldanyban papir alapon
és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kell átadnia Vevőnek. Az elekt
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ronikus adathordozónak .pdf formátumban, valamint szerkeszthető formátumban is tartalmaz
nia kell a dokumentumokat.

5.9. A teljesítés során bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerző
désszegés következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdé
sében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

5.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesíte
nie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az eset
ben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont
szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12. pontjában foglaltak aHcalmazá
sát.

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

5.12. Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekez
déseiben valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe alvállal
kozót.

5.13. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, al
vállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt űzetési kötelezettség —

jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.14. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közremuiködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Ha Eladó a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben valamint a KM-
ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek
volna be.

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

5.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól do
kumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés ellenértékének megfizetése Európai Uniós forrás fel
használásával valósul meg. . (

6.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (licencek, szolgáltatások) árát, egységárát jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
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6.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú mellék
letében meghatározott árak, egységárak alapján; 17.787.952,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA,
azaz tizenhétmillió-hétszáznyolcvanhétezer-kilencszázötvenkét forint ± közbeszerzési díj ±
általános forgalmi adó, melyből:

az 1. részteljesítés értéke: 5.201.952,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz ötmillió
kétszázegyezer-kilencszázötvenkét forint ± közbeszerzési díj + általános forgalmi adó
az 2. részteljesítés értéke: 12.586.000,- Ft + közbeszerzési díj + AFA, azaz tizenkétmillió
ötszáznyolcvaiihatezer forint ± közbeszerzési díj + általános forgalmi adó

6.4. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban El
adónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár különö
sen (termékek esetén) tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerü
lő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költsé
gek), az adathordozó, valamint a support költségét, a jótállást, valamint kapcsolódó szolgálta
tások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem a termékek
sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított ér
téke, mértéke 2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.

6.5. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl, további díjazás, költségtérí
tés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A je
len szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséért részteljesítésenként egy számla benyújtására jogosult.

7.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést
Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat.

7.3 Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó ellenértéke a KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-
00002 azonosítószámú, „Integrált közcélú víziközmű adatbázis” c. projekt keretében a
Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre.

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

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

7.6 A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

7.7 Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök valamint nyújtandó szolgáltatá

sok megnevezését, és annak VTSZ/SZJ/TEAOR számát;
- a számlán fel kell tüntetni a jelen szerződés azonosító számát, a bankszámla számot és a

bank nevét, adószámot és fizetési határidőként a 30 napot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
.. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör

vény (Afatv.) 169. * szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a projekt azonosítószámát, KOFOP-2.3.6-VEKOP-16-

2017-00002 és megnevezését, „Integrált közcélú víziközmű adatbázis”.

7.8 A szállítói fmanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő
felelősséggel nem tartozik.

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

7.10 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

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

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

7.13 Előleg igénylésekor Eladó, az előleg visszauizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása
tekintetében a Kormányrendelet 118/A. * (2a) bekezdése szerint köteles eljárni. Előleg
igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó mentesül
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg
kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt
szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító
Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIII. törvény 134. * (6) bekezdése vagy a
Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet
118/A * (2a) bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előleg
visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő
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elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést
követően kiállított száml(ák) összegéből kerül levonásra.

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

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

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

7.17 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.18 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.19 Vevő nientesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

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

7.21 Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

7.22 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KI”I V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások (2. részteljesítés)

8.1 Az átadás-átvétel közös szabályai

8.1.1 A 2. részteljesítés keretében elkészítendő eredménytermékeket (pl. dokumentum), elvégzett
feladatokat Vevő átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.

8.1.2 Az átadás-átvételről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett tennék legfontosabb adatai (név, típus), példányszám (dokumentum

esetében),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményeinek rögzítése,
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- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a

megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.2 Tesztelésre vonatkozó speciális előírások

8.2.1 A jelen szerződés 1. számú mellékletének 3.2 pontjában megvalósított feladatok átadás-
átvétele tesztelés keretében történik, melynek során Vevő meggyőződik arról, hogy a
megvalósított feladatok megfelelnek-e a jelen szerződés 1. számú mellékletének 3.2 pontjában
foglalt előírásoknak.

8.2.2 Eladó köteles kidolgozni az alábbi tesztelések terveit:
- ia&astruktúra tesztek:
- HA (telephely váltás),
- DR (mentési és visszatöltési tesztek)

8.2.3 A tesztelés során az Eladónak el kell végeznie a jelen szerződés 1. számú mellékletének 3.2
pontjában meghatározott teszteket a 8.2.2 pontban szereplő tesztelési tervek alapján, és erről
jegyzőkönyvet kell kiállítani.

8.2.4 Eladó köteles a tesztelés során minden szükséges tájékoztatást megadni a tesztelt ihnkciókkal,
és azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni
támogatást nyújtani. A tesztelés során Vevő a tesztelt funkciók működését köteles
megvizsgálni, annak környezeti kapcso lataival és integrációival együtt.

8.2.5 Sikeresnek tekinthető a tesztelés, ha a tesztelési tervben szereplő „Elvárt eredmény” és a
tesztelési jegyzőkönyvben rögzített „Elért eredmény” megegyezik.

8.2.6 Sikertelen tesztek esetén a hibát, vagy hibákat ki kell javítani, és a javítás után a teszteket a
tesztelési terveknek megfelelően újra el kell végezni.

8.2.7 Eladó köteles a tesztelés során végrehajtott módosításokkal összhangban szükségessé váló
módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni. A módosított dokumentációk
átvételére a 8.3 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.2.8 Amennyiben a megismételt tesztelés is sikertelen, Vevő választása szerint további kijavítást
kérhet vagy a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — választása szerint —

elállhat jelen szerződéstől vagy azonnali hatállyal felmondhatja azt.

8.3 Dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó speciális előírások

8.3.1 A dokumentumok átadás-átvétele során Vevő azt vizsgálja, hogy az átadott dokumentum
megfelel-e a jelen szerződés 5.8 pontjában meghatározott formai valamint adott

9



dokumentummal szemben jelen szerződés 1. Számú mellékletének 3.2 pontjában valamint a
Jelen szerződés alapján készített rendszertervben meghatározott tartalmi követelményeknek.

8.3.2 Amennyiben az átadott dokumentum megfelel Jelen szerződés 5.8 pontjában meghatározott
formai követelménynek, Vevő a dokumentum átvételéről átvételi elismervényt állít ki, melyet
a dokumentum átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékletként csatolni.

8.3.3 Az átvett dokumentumot Vevő 5 munkanapon belül véleményezi. Vevő valamely
dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az nem felel meg adott dokumentummal szemben
jelen szerződés 1. számú mellékletének 3.2 pontjában valamint a jelen szerződés alapján
készített rendszertervben meghatározott tartalmi követelményeknek.

8.3.4 Dokumentum véleményezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben az átadás-átvételi
eljárás Új időpontja helyett a javított dokumentum átadásának időpontját kell rögzíteni. A
javított dokumentum véleményezésére a 8.3.2-8.3.3 valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó az 1. részteljesítéshez tartozó feladatait teljesíti, ha jelen szerződés 2. számú mellékle
tében felsorolt valamennyi szoftver licenc vonatkozásában a jelen szerződés 5.2 pontjában
meghatározottakat Vevő részére átadta (Jelen szerződés 4.1 a) pontjában meghatározott e-mail
címekre megküldte).

9.2. Vevő a 9.1 pont szerinti teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül
köteles kiállítani az 1. részteljesítéshez tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (mintáját jelen
szerződés 4. számú melléklete tartalmazza), melynek mellékletét képezi a jelen szerződés ke
retében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlap valamint Eladó teljesítését
alátámasztó dokumentum (Jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározottak megküldéséről szó
ló e-mail kinyomtatva).

9.3. Eladó a 2. részteljesítéshez tartozó feladatait teljesíti, amennyiben az ahhoz tartozó valameny
nyi, jelen szerződés 1. számú mellékletének 3.2 pontjában valamint a jelen szerződés alapján
készített rendszertervben meghatározott eredménytermék átadás-átvétele sikeresen lezárult
(azokat Eladó átvette).

9.4. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül köteles átadni
Vevő jelen szerződés 15.2 pontjában meghatározott képviselőjének átadni ajelen szerződés 1.
számú mellékletének 3.2 pontjában valamint a jelen szerződés alapján készített rendszerterv
ben meghatározott eredménytermékek sikeres átadás-átvételét igazoló átadás-átvételi jegyző-
könyvek egy-egy példányát, melyek átvételét követő 3 munkanapon belül Vevő kiállítja a 2.
részteljesítésre vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot ( melynek mintáját jelen szerződés
4. számú melléklete tartalmazza).

9.5. Vevő valamely részteljesítéshez tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig
megtagadhatja, míg Eladó az annak kiállításához szükséges dokumentumokat teljeskörűen át
nem adja.
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10. Jótállás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre valamint elvégzett munkára 12 hónap
teljes körű jótállást (garanciát) vállal. A jótállás kezdete a termékek, elvégzett feladat Vevő ál
tali átvételének időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerző
désszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellék
letben adott termékkel szemben meghatározott műszaki specifikációnak

10.3 Eladó garantálja, hogy a jótállási idő alatt a jelen szerződés 1. számú mellékletének 3.2
pontjában valamint a jelen szerződés alapján készített rendszertervben meghatározott
hinkciók használatában valamint azok használatából adódóan keletkező hibákat — kivéve a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftver licencek hibáit — a 10.4-10.7
pontban szabályozottak szerint kijavítja. A jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott szoftverlicencek hibáit a termék gyártója javítja.

10.4 Vevő jótállással kapcsolatos bejelentését munkanapokon 8:00-16:00 írásban teheti meg Eladó
alábbi elérhetőségein:
- e-mail cím: zoltan.neuwelt@wsh.hu
- fax szám: ±36-1-353-9798
A hibabejelentést Eladónak 4 órán belül vissza kell igazolnia.

10.5 A hibabejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
- hibabejelentés időpontja,
- hibajelenség rövid leírása,
- a hiba besorolása a megfelelő hibaosztályba
- hibabejelentő neve, elérhetősége, beosztása.

10.6 Eladónak a hibát a hiba osztályától rnggően az alábbiak szerint kell elhárítania:

mbaosztály Elhárítási idő’ (bejelentéstó’! számít
va órában, amelybe csak az eltelt

munkaidő számít bele)
Nem funkcionális hiba (nem súlyos hiba) 36
Funkcionális hiba (súlyos hiba) 16

10.7 A hibaelhárítás elfogadásáról Vevő tesztelés keretében dönt, melynek lefolytatását követően
írásban tájékoztatja Eladót a javítás elfogadásáról vagy elutasításáról. Amennyiben Vevő a
javítást nem fogadja el, az előzőek szerinti tájékoztatásában meg kell adni a javítás
elutasításának indokát valamint a megismételt tesztelés időpontját.

10.8 Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szofiverekre nem
kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szoftverre vonatkozó
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licenc szerződésben meghatározott Számú felhasználóra vonatkozó, határozatlan időre szóló
felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont
szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről
biztonsági másolatot készíthet.

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben valamint
adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy ameny
nyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket tartal
maz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés keretében szállí
tott szo ftvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átenged
ni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot nem készíthet, illetve azt
nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más személy részére, továbbá sem
miféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A
szoftver használata egységes termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el,
külön nem használhatóak.

11.3 Vevő az ellenértékének megftzetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő számára
készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
tartozó művek (p1. dokumentum stb.) vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek
keretében azokat — különösen, de nem kizárólagosan — minden további díjfizetés nélkül átru
házhatja, átdolgozhatja, többszörözheti, átdolgoztathatja és többszöröztetheti. Vevő jelen pont
szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik sze
méllyel módosíttatni.

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

11.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ten~ékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződés
ben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más részére történő,
jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezé
Si jogosultságokkal rendelkezik.

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

11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szer
ződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszava
tossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkö
vetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefflggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles to
vábbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát
és költségét.
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12. Kötbér

12.1. Amennyiben Jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott, adott részteljesítéshez tartozó ha
táridő lejártáig Olyan okból, amelyért felelős, Eladó adott részteljesítéshez tartozó feladatát
nem teljesíti Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy
meghiúsulás) fűggően — késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kőtbér fizetésére köte
les.

12.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. nap
jától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a ké
sedelemmel érintett részteljesítés nettó értéke.

12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibás teljesítéssel érintett részteljesítés nettó értéke.

12.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén 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.

12.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

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

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

12.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvé
nyesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 2’72/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet szerződés módosí
tásra vonatkozó előírásaira.

13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különö
sen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
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d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott kö

telezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellené
re, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

13.4. Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése ese
tén.

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

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

13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a má
sik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolás
sal történő megszűnését határozta el.

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

13.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

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

14. Titoktartás

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

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

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

14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevő-
nek.
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14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő káro
kért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

15.2.

15

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Buza István Csaba
Beosztása: Szolgáltatás üzemeltetési osztályvezető
Levelezési címe: 1389 Budapest, FE: 133.
Telefonszáma: ±36-1-795-7292
Mobiltelefon száma: ±36-30-427-2401
e-mail címe: Buza.IstvaxiCsaba@nisz.hu

Neve: Könyves János Zsolt
Beosztása: In~astrukt&a üzemeltetési osztályvezető
Levelezési címe: 1389 Budapest, FE: 133.
Telefonszáma: +36-1-795-7283
Mobiltelefon száma: +36-30-866-9570
e-mail címe: Konyves.Zsolt~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Kruk Melinda
Beosztása: kereskedelmi menedzser
Levelezési címe: 11 17 Budapest, Budafoki Út 97.
Telefonszáma: ±36-1-3539822
Mobiltelefon száma: +36-20-335-9199
e-mail címe: kozbeszerzes@wsh.hu

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve: Honti László
Beosztása: Projektmenedzser
Levelezési címe: 1389 Budapest, FE: 133.
Telefonszáma: ±36-1-896-3336
Mobiltelefon száma: +36-30-866-9570
e—mail cíine: hontilaszlo@nisz.lui
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Neve: Kopcsányi Tibor
Beosztása: Beszerzési és logisztikai igazgató
Levelezési címe: 1389 Budapest, FE: 133.
Telefonszáma: ±36-1-795-7029
Mobiltelefon száma: ±36-30-733-3544
e-mail címe: Kopcsanvi.Tibor~nisz.hu

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kap
csolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmó
dosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló
személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A
kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

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

15.5. Az e-maü vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel ér
kezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísér
lésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

16. Vis Major

16.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

16.2. A jelen pont értehnezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból követ
keznek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését
akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen
szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre lát
hatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
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c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború

és terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3. A vis maiornak közvetlen összetUggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összetUggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazohiia szükséges.

16.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egy
mással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyi
ben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítés-
re.

16.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szer
ződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanú
sítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

16.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

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

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvény
telennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha a Felek együttes Írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem
kötötték volna meg.

17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalá
sok útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kere
tében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsö
nösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

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

17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak
a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog
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mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcso
lódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat
esetén érvényes.

17.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fó szÖve
gének rendelkezését kell alkalmazni.

17.7. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcso
latos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezé
sei, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

17.8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó er
re vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 6. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó
tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől
számított 8 napon belül - köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá,
hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali ha
tállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap (minta)
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint min
denben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, I példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyó-
lag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2018. . tiD.~ Q~

Szabó Zoltán Attila Németh Csaba
vezérigazgató ügyvezető
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1. számú melléklet a . ‚~L26.~Fnyiivántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

A beszerzés tárgya

A beszerzés tárgya: Az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis projekt keretében SUSE licencek és
szotiverlicencek beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az alábbiakban leírtak szerint:

L részteljesítés: Linux operációs rendszer licenc szállítás
2. részteljesítés: Linux szoliverlicencek beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások

Általános rendelkezések

Gyártósemlegesség

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

A beszerzés tárgyát képező liceucek és szolgáltatások

3.1 Lii; ux operációs rendszer licenc

Beszerzési igény: Linux operációs rendszer licencek 4 db Intel E7 processzort tarta~mazó szerverre
az alábbiakban részletezettek szerint:

Darab Kód Megnevezés
vla:874- SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications,
006905 x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority

8 Subscription, 1 Year
vla:874-
006834 SUSE Manager Monitoring, x86 & x86-64, 1-2 Sockets

8 or 1-2 Virtual Machines, Priority Subscription, 1 Year
vla:874- SUSE Manager Lifecycle Management, x86 & x86-64,
006832 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines, Priority

8 Subscription, 1 Year
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A licenc egyenértékűségének feltételei:

LX-O1: Gyártói támogatással rendelkező, nagyvállalati Linux disztribúció;
LX-02: ;
LX-03 Legyen elerheto a disztribuciohoz unage management rendszer, amely lehetove

teszi testre szabott operacios rendszer image-k eloalhtasat, karbantartasat fizikai,
virtualizált és felhő környezetben;

LX-04: Legyen hozzá elérhető Olyan központi, online, közösségi csomag készítő rend
szer, amely képes a meghatározott OS verziókhoz és architektúrákhoz automa
tizált módon előállítani a szükséges csomagokat;

LX-05: Legyen képes a teljes operációs rendszerre vonatkozóan visszaállni egy utolsó
ismert megfelelő, konzisztens állapotba. Pl. OS, csomag, vagy kernel &issítés,
konűgurációs változtatások után;

LX-O6: Tegye lehetővé az operációs rendszer teljes, konzisztens állapotának (bináris ál
lományok, konfiguráció, stb.) igény szerinti megőrzését és az arra történő
visszaállást (snapshot / rollback);

LX-07: Legyen képes a sürgős, a kernelt is érintő biztonsági &issítések telepítésére a ker
nel leállítása néllcül;

LX-08: Docker konténer támogatása;
LX-09: PHP támogatás;
LX-1O: Kernel Virtual Machine (KVM) támogatás;
LX-11: YAST adniinisztrációs eszköz támogatása;
LX-12: Samba 4 támogatás;
LX-13: Távoli rendszer telepítési képesség fizikai és virtuális gépeken egyaránt;
LX-14: Szoftvercsomagok csoportokba való gyűjtése és kiosztása;
LX-15: Szoftverek központi terjesztésének lehetősége a kiszolgálók csoportosításával;
LX-16: Támogassa a &issítések automatikus telepítését;
LX-17: Legyen képes adminisztrátorok szerepkdr alapú hozzáférésének és

jogosultságainak kezelésére;
LX-18: Legyen képes hardver- és szofiverleltár készítésére;
LX-19: Legyen képes a kiszolgálók átfogó monitorozására;
LX-20: A beépített, nagy rendelkezésre állású rnrtözés és az automatikus átállás (failo

ver) SAP HANA szoftver részére
LX-21 A telepitovarazslo teljesen automatizalja az SAP HANA es NetWeaver

telepiteseit, es mtegralja a SIJSE Managerrel
LX-22 SUSE Manager management rendszerbe integrálhatóság
LX-23 Támogassa az alábbi fürtözéshez használható fájl rendszereket: OCES2, GFS2,

cLVM2; ______ _________________

LX-24 Legalább 1 év gyártói támogatás szoftver komponensekre

3.2 Új SUSE szoftverlicencek beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások:

Alap in~astruktúra kialakítás és üzem behelyezési feladatok
Beszerzési igény, 3.1 pontban szereplő új szoftverlicencek beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatá
sok: IKVA rendszer kialakításához szükséges SUSE operációs licencek telepítésével és
konfigurálásval kapcsolatos feladatok az Ajánlatkérő által biztosított számítási, tárolási, hálózati és
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mentési környezetekben. A kialakítás a KÖFOP-2.3.6-VBKOP-l 6 program keretében kezdeménye
zett, az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (IKVA) teljes környezetén kell, hogy elkészüljőn.
Meglévő in&astruktúra hardver elemei:

- 4 db 4 CPU-t tartalmazó SAP HANA adatbázis szerver
- központi tároló (EMC VMAX)
- IBM Tivoli Spectrum Protect mentő rendszer
- Cloudform alapú felhő automatizáló alkalmazás
- 4 db 2 CPU-t tartamazó virtuális szerver környezet

Ajánlatkérő az üzembehelyezés tervezésének megkezdésekor megadja a részletesinformációt az
integrációban érintett, az Ajánlatkérő által biztosított eszközökről és azok típusáról.
Az Új licencek által lefedett szerverekhez történő illesztési feladatok:

• VM környezet kialakítása az ajánlatkérő által meghatározott környezetben.
• Operációs rendszer telepítés
. A magas rendelkezésre állás, automatikus átállást és katasztrófa tűrő megoldást biztosító

kompones OS szintű konfigurációja, az IKVA projekt támogatása a SAP HANA adatbázis
integrációjában a fűrtözési megoldással.

. adatbázis tárolási réteg konfigurációja,

. az Ajánlatkérő által biztosított mentő eszközök integrációja,
o a kialakított integrált adatbázis környezetet az üzemeltetési folytonosság biztosítása

érdekében integrálni kell az Ajánlatkérő által megadott mentési rendszerrel.
. rendszermenedzsment és felügyelet kialakítása, az operációs rendszer szintig bezáró lag

o monitorozási pontok definiálása és a paraméterek átadása az Ajánlatkérőnél megta
lálható PVSR monitorozó rendszer felé,

o monitorozási pontokhoz induló határérték megadása,
o a naplóbejegyzéseket az Ajánlatkérőnél meglévő naplógyűjtő felé kell továbbítani

valamilyen szabványos, például syslog formátumban,
‘ a felhőautomatizálási megoldással történő intergráció támogatása az operációs rendszer

szintig bezáró lag
. Funkcionális tesztek elvégzése és dokumentálása, (űrt. inü~astruktúra tesztek: HA, DR, men

tési és visszatöltési tesztek)
. ki kell dolgozni, implementálni, valamint dokumentálni szükséges azon folyamatokat, ame

lyek alapján a környezetet az Ajánlatkérő szakértői is képesek üzemeltetni és felügyelni. Be
leértve az üzemeltetési és telepítési dokumentációt, amely segítségével a rendszer teljes ér
tékűen újraépíthető DR esetén.

A teljesítés során elkészítendő dokumentumok:
Tesztjegyzőkönyvek (in&astruktúra tesztek: HA, DR (telephely váltás), mentési és visszatöltési
tesztek)
A dokumentum célja
A Tesztelési jegyzőkönyvek igazolják, hogy a tesztelés a terveknek megfelelően megtörtént.
A dokumentum tartalomje2yzéke

1. Teszt leírás
1.1 A jegyzőkönyv azonosítója és neve
1.2 A teszt tárgya, típusa röviden (részletesen lásd a forgatókönyvben)
1.3 Tennék verziószáma
1.4 Teszt forgatókönyv azonosítója és neve
1.5 Tesztelés ideje (kezdete vége pontos időbélyeggel)
1.6 A változáskezelés alapján készített hardver és szofiver lista, amely tartalmazza a teszte

lésben érintett komponensek, interfészek verzió információit
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2. A tesztelés eredménye
2.1 Teszteset azonosítója és neve
2.2 Teszteset összefoglalója
2.3 Végrehajtó neve
2.4 Hibajegy száma (ha van)
2.5 Teszteset lépései
2.5.1 Elvárt eredmény
2.5.2 Elért eredmény
2.5.3 Eltérés leírása

3. A tesztelés kiértékelése
3.1 Osszesített eredmény kimutatás a hibákról
3.2 Hibák kategorizálása
3.3 Szöveges összefoglalás

4. Az ellenőrzést végzők neve és aláírása

Rendszerterv, telepítési ás üzemeltetési dokumentáció
Fizikai reudszerterv
A dokumentum célja
Az üzleti fünlcciók fizikai megvalósításának alapját szolgáló dokumentum. A dokumentum olyan
részletességgel Írja le a megvalósítandó rendszert, hogy további tervezési döntésekre a megvalósítás
során ne legyen szükség.
Dokumentálja a konfigurációs paramétereket.
A dokumentum tartalomjeRyzéke

I. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Fizikai architektúra modell
3.1 Hardver környezet leírása
3.1.1 Felhasznált termékek és licencek
3.1.2 Konfigurációs beállítások
3.2 Szoftver környezet leírása
3.2.1 Felhasznált termékek és licencek
3.2.2 Konfigurációs beállítások

4. A rendszer működése
4.1 Részletes folyamatok, felhasználói esetek
4.2 A rendszer logikai adatrnodellje
4.3 A rendszer fizikai adatmodellje
4.4 Adatkapcsolatok
4.5 Szerepkörök, jogosultságok kifejtése objektum és rendszerszinten
4.6 Osfeltöltés

5. Felhasználói felület

6. Követelmények leképezése
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6.1 Funkcionális követelmények leképezési terve
Jelezve, bogy mely folyamathoz, mely rendszerkomponenshez kapcsolódnak.

6.2 Műszaki megszorítások

7. A rendszer méretezése
7.1 Rendszerparaméterezés
7.2 Backup terv
7.3 Karbantartás terv
8. Mellékletek

Telepítői kézikönyv
A dokumentum célja
A teljes rendszer összeomlása, és a mentés elvesztése esetén is alkalmas telepítési leírás, mely alap
ján az üzembe helyezés zökkenőmentesen elvégezhető.
A dokumentum tartalomiegyzéke

1. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Szükséges kompetenciák

4. Ajánlott hardverkövetelmények meghatározása
5. Kapcsolódó egyéb rendszerek, rendszerkomponensek kapcsolatainak és konfigurációjá

nak leírása
6. A telepítéshez szükséges telepítő csomagok pontos neve, verziószáma
7. Diszkterületek megosztása
8. Fájl rendszer típusa, mérete
9. A telepítés szükséges előfeltételeinek, a telepítendő egyéb szofiverkomponensek leírása;
10. A telepítés lépéseinek pontos leírása
11. Teljesítmény hangolásának lépései
12. A telepítés utáni konfigurációs feladatok leírása
13. Sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása
14. Milyen funkcionalitás tesztelésével lehet ellenőrizni a telepítés sikerességét

Üzemeltetői kézikönyv
A dokumentum célja
Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges tevékenységeket
tartalmazó dokumentum.
A dokumentum tartalomjegvzéke

1. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Szükséges kompetenciák

4. Üzemeltetési feladatok
4.1 Altalános üzemeltetési feladatok leírása
4.2 Rendszeresen elvégzendő feladatok leírása
4.3 Teljesítmény hangolása
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4.3.1 A rendszer elvárt teljesítmény-mutatói
4.3.2 Rendszeresen elvégzendő tevékenységek a performancia optimális szinten tartásához
4.4 A szervereken szükséges jogosultságok az üzemeltetési feladatok elvégzéséhez
4.5 A működés ellenőrzéséhez szükséges lépések

5. Frissítések
5.1 Frissítések típusai és rendszeressége
5.2 A &issítések telepítésének lépései

6. Mentés, visszaállítás
6.1 Mentés és visszaállítási terv, illetve ezen beállítások indokai
6.2 Archiválás
6.3 Visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése a mentés módjának

megadásával

7. Naplózás
7.1 A naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai
7.2 Eseménynapló és alkalmazás logolási beállítások és paraméterek leírása

8. Menedzsment fbnkciók ismertetése
8.1 Rendszermenedzsment eszközök ismertetése, beállításai
8.2 Központi konfiguráció, menedzsment
8.3 Rendszermonitoring

9. Hibaelhárítás
9.1 Váratlan események kezelése
9.2 Hibaelhárítási forgatókönyvek
9.3 Hibaüzenetek listája

10. Az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása

JótáHási elvárások

Az Ajánlattevőnek I. rész tekintetében a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott
termékre a bekerülési érték részét képező teljes körű, 12 hónap jótállást. A jótállási idő kezdete a
termék átadásának az időpontja.

A jótállásra vonatkozó feltételek:

as::::: :::~:~ :.:: ::: ~ : :
~ J-1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti

meg
~ J-2 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia

Ajótállással kapcsolatos további feltételeket a szerződés tervezet tartalmazza.
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2. számú melléklet JQ !.9~ nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyisé Egységárr Közbeszerzés KözbeszerzNettó a vetített Közbeszerzésii díjjal növelt Nettó összár ési díjg, KEF kód Termék megnevezése egységár közbeszer
Mennyisé (Termékazonosító) (Ft) zési díj (2 nettó (Ft) összesen díjjal növelt nettóösszár (Ft)
gi egység % (Ft)) egységár (Ft) (Ft)

SUSE Linux Enterprise Server for

8 db vla:874-006905 SAP Applications, x86-64, 1-2 587318Ft 11746Ft 599O64Ft 4698544Ft 93968Ft 4792512Ft
Sockets or 1-2 Virtual Machines,

Priority_Subscription,_1 Year
SUSE Manager Monitoring, x86

& x86-64, 1-2 Sockets or 1-2
8 db vla:874-006834 20 975 Ft 420 Ft 21 395 Ft 167 800 Ft 3 360 Ft 171 160 FtVirtual Machines, Priority

Subscription,_1 Year
SUSE Manager Lifecycle

8 db vla:874-006832 Management, x86 & x86-64, 1-2 41 951 Ft 839 Ft 42 790 Ft 335 608 Ft 6 712 Ft 342 320 FtSockets or 1-2 Virtual Machines,
Priority_Subscription,_1 Year

899 óra NLICSZOLGOS tanácsadó 14 000 Ft 280 Ft 14 280 Ft 12 586 000 Ft 251 720 Ft 12 837 720 Ft
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N I S Z 3. számú melléklet a~~.L. nyiivántartási számú
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTA1~5 ZRF. szerződéshez

MIE-75910/B/5
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): WSH Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): WSH KR.
Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Cé~je~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-461038

Adószám: 12048898-2-43 Uniós adószám: HU12048898

Kapcsolattartó adatai

Név: Kruk Melinda Beosztás: kereskedelmi menedzser

Telefonszám: ±36-1-353-9822 E-mail cím: kozbeszerzes@wsh.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, Város, utca, házszám): 1117 Budapest, Budafoki út 97.

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

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

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: MKB Bank Zn.

Bankszámla száma: 10300002-20378729-00003285 Bankszámla devizaneme: HIJF

Kulonos adozasra vonatkozó mformaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az irrelevans sorban
NEM-et kell beirni amelyik sor vonatkozik a pat tnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII!A. fejezet, 169.~h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. X1JI. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.

Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:
fejezet]: NEM Vt fejezet]: NEMMilyen tevékenység alapján: NEM Milyen tevékenység alapján:

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

Dátum Cégszerű aláírár

PH
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1QL~Q c. nyilvántartási Számú szerződés 4. számú melléklete
sot

.
NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ B1ZONYLAT

M1E~759,1 315

Készült
Hely: Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalonmak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet a nyilvántartási számú szerződéshez

Licencinformációs adatlap

LICENCATADO ÁLTAL KITOLTENDO
Nyilvántartási adatok ____________________________________
Szerződésszám: ____________________________________
Számlaszám (adóügyi): ____________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: ____________________________________

Licencátadó adatai ____________________________________
Cég neve: ________________________________
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): _______________________________________
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: ____________________________________

Termékinformációk __________________________________
Licenc jogosult neve: ____________________________________
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: __________________________________
Gyártó megnevezése: ________________________________
Mennyiség: __________________________________
Termék egységára: __________________________________
Devizanem (pl. HUF, EUR, USD): ________________________________
Közbeszerzési díj (%): ____________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): ___________ ______ _____________

Server ±
Metrika: Installation Users CAL

Processor Core Egyéb
Szoűverkövetés vagy termék&issítés: Igen Nem
Szottverkövetés ~issítésre jogosít: Igen Nem _____________

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

Előf~zetés (subscription): Igen Nem .

ElőEzetés érvényességi ideje: év.hó.nap ______ - .

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók haszná1atái~ak lehetősége (downgrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem
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Kitöltési útmutató

Nyilván tartási adatok

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

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Licencátadó adatai

Cég neve: A szofiverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

Belső fej lesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szof’tvertermék átadójának.

Terinékinform ációk

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése és verzió száma.

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

Gyártó megnevezése: A szofivertermék gyártójának pontos neve.

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

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

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.

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

Metrika: A tennék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

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

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

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

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

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

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfhssebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

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

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

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (pl.: enterprise vs
standard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verzió számú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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6. számú melléklet a !.Q~X-~ í2~E nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átlátbatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgákató Kit
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Képviseletében eljár: Nemes Csaba ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt WSH Számítástechnikai, Oktató és
Szolgáltató KR a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti
átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2018

Nemes Csaba
ügyvezető
WSRKft.

2 ~ (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapndásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

b,) az olyan belüildi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkndó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

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

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külfbldi társaság
nak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

c,) az a civit szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb,) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

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