
amely l6trejdtt

Vev6 neve

Elad6 neve

sz6khelye

ctgjegyzdkszhma

ad6sz6ma

k6pvisel<ije

sz6khelye

I Emt r;. lr;j$*i :' 1 r. t f ?id$ie .*..;.F. rr iliv r-i; i-' 
li;N,*Vfitlf;S tr;.- :i{f.:i'l:}, r I i(!rr . i

ADAsvrrELrsznnzonF'!9q-f,"qy"LL*-!: :l
(szERzoDf sEsrELrErE{f, r{)s,GqzzkasJ'wJa,44!e;

ltratti '. .. -..,;r i| ......- -.---._---.J
f,MI 6,pit6siiryi Min6s6gellen6rz6 Innovici6s Nonprofit
Korl{tolt FelelSssdgt T{rsasig
2000 Szentendre, D6zsa Gydrgy [t 26.

t3-09-t'76128
20783185-2-13

Dr. Hem P6ter vez (ngazgati

T-Systems Magrarorsaflg Zflrtk6rten Mtk6d6
R6szv6nltrlrsasdg

c6gjegyz6ksz6ma 0l - l0-044852

ad6sz6ma 12928099-2-44

banksz6ml6j6t Unicredit Bak Hlfryary Zrt.
vezet6
pbnzintbzet:

banksz6mlaszima 10918001-00000068-73830003

kdpvisel6je Pint6r Jinos itzlet{g igazgat6 6s Kov6cs L6szl6 projekt 6s

szolg6ltatis igazgati

egyiittesen felek (a tovabbiakban: .,Felek") kdzdtt a mai napon az al6bbi felt6telekkel:

A SZERZ6DT,SKOTES ELoZMENYEI

1. A Felek a jelen szerzcid6s el6zm6nyek6nt rdgzitik, hogy Vev6 "Microsoft OV licensz
beszerz6se 6s szerverekre telepit6se" tirgy6ban a Kbt. III. r6sze szerinti nemzeti, 122. $
(7) bekezd6s a) pont szerinti hirdetrn6ny n6lhili targyal6sos krizbeszerz6si elj6nist
folytatott le, melynek keretdben Elad6t hirdette ki az elj6r6s nyertes6nek.

2. A Felek az elcizm6nyek ismeret€ben jelen szerz<id6st kdtik.

A SZERZODfS TARGYA

A szerz<id6s t6rgya: Microsoft OV licensz beszerz6se

A szerz6dds t6rgy6t 6s terjedelm6t az ajanlutteteli felhiv6s, az ajrinlati dokumentrici6, a
kiegiszit6 tijdkoztaLisok is tirgyal6si jegyz<ikdnyvek, tov6bb6 az Elad6 nyertes aj6nlata
alko-tja, melyek alapjrin Vev6 az Elad6 aj6nladban foglalt feltdtelekkel megvris6rolja az
Elad6t6l a meglel<ilt term6keket, 

'tzz4l, h6gy azok helyszinre tdrt6n6 sz6llit6s6t az Elad6
az ajinlatbban meghatdrozott v6tel6r ellen6ben v6llalja. Felek az aj ri,attlteli felhiv6sban,
illetve az ajrinlati dokument6ci6ban r6gzitettekhe; k6pest, a szolg6ltatott eszkdzdk
darabsz6ma vonatkozdsiiban mennyisdgi eltdr6st lehet6vi tesznek.

Az Elad6 a szerzidds marad6ktalan teljesftdsdt jelen szerz6dds akiirdsrival elv6llalja.
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9.

A SZERZoDES TELJESiTESENEK HELYE, HATARIDEJE

6. A teljesitds helyszlne: Vev6 sz6khely6n, valamint 1113 Budapest, Di6szegi rit 37. alatti
telephely6n.

7. A teljesft6si hatririd5 szerz6ddskdt6st5l sziimitott 30 nap (sz6llit6s). Ezt kdvet<ien az Elad6
a help-desk szolg6ltatiist a sz6llitds befejez6s6t<il szrimitott h6rom h6napig v6llalja.

8. K€sedelmes teljesit6s eset6n az Elad6 k6sedelmi kcitb6r fizet6s6re kciteles, melynek
m6rt6ke a k6sedelmes teljesit6s idej6re naponta 2 o/o. A kotb6r alapja a teljes nett6 v6tel6(,
a maxim6lis m6rtdke pedig 15 napi t6telnek megfelel6 mdrt6kii 6sszeg. A szerz6d6s
Elad6nak felr6hat6 meghirisuldsa eset6n az Elad6 meghirisul5si kritb6r fizet6s6re k6teles,
melynek m6rt6ke 30 o/o, alapja a teljes nett6 v6tel6r.

A SZERZoDESES AR

Elad6 a szerz6dis tirgyii k|pezo term6keket az ajdnlatitban megadott fix rirral 6s

felt6telekkel szolgiltatja. Elad6t ajelen szerz<id6se szerinti eszk6z6k szolg6ltatris66rt

nett6 23.896.300.,- Forint + AFA

ellen6rt6k (a tovribbiakban: ,,Elten6rtdk") illeti meg, melynek tartalma az aj6nlatban
rdszletezell. Felek az AFA{ a mindenkor hat6lyos AFA-tv. rendelkezdseinek megfelel6en
sz6mitjrik. Az Elad6, mint nyertes ajrinlattev6 aj6nlata szerinti t6teles kdlts6gvet6s jelen
szerz6d6s elvdlaszthatatlan mell6klet6t k6pezi.

Az Ellen6rtdk ta/.almazza az eszkdzdk vdtelitit, valamint az Elad6 jelen szerz<id6s

teljesit6s6vel kapcsolatos minden tev6kenys6g kdlts6g6t, ezen feliil az Elad6 egy6b fizet6si,
vagy megt6r(t6si igdnnyel nem 6lhet. Az Ad6sv6teli Szerzod6sben foglalt termdket az
Elad6nak komplexen, kell6kszavatoss6g 6s 3 6v j6trillis nyrijtisa mellett kell biztositania, az
ajriLnlati dokument6ci6, valamint a hatiilyos jogszabrllyok, szabvinyok 6s miiszaki el6irSsok
alapjrin, I. osztrilyir min6s6gben. Ennek 6rtelm6ben, - ha ez a szerz6d6s m6sk6ppen nem
rendelkezik, - az Elad6nak a szolg6ltat6shoz a kialkudott v6tel6r6rt biaositania kell a

sziiks6ges munkaerot 6s anyagokat. Biztositani kell tov6bb6 az atadott dokumentiici6ban kiilon
meg nem hatarozott r6szletekre vonatkoz6 szolg6ltatdsokat, munk6latokat 6s minden egyebet,
ami sziiks6ges a szerz6d6ses kdtelezetts6geinek teljesit6sdhez, abban az esetben is, ha az nem
keriilt meghatiiroziisra a jelen szerzrid6sben.

Elad6 kdtelezettsdget v6llal arra, hogy nem fizet, illetve szrimol el a szerz6dds
teljesit6s6vel 6sszefiigg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelS trirsasrig tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek
az Elad6, mint nyertes aj6nlattev6 ad6kdteles jdvedelm6nek csdkkentds6re alkalmasak.

A SZERZODf,S TELJESiTESENEK M6DJA, KAPCSOLATTARTAS

12. A Felek a jelen szerz6d6sben foglalt feladatok min6l magasabb szintii megval6sitSsa
6rdekdben kdtelesek folyamatosan egyiittmiik6dni. A kapcsolattart6sra kijel6lt siemdlyek:o a Vev<i rdsz6r6l:
n6v: Holndonner Pdter, operatfv vezetd
e-mail cim: pholndonner@emi.hu
telefon: +36 (30) 826-7101

10.
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13.

. az Elad6 r6sz6,r6l:
n6v: Pint6r JiiLnos

e-mail cim: pinterjanos(gt-systems.hu
telefon: +36 (30) 930-5208

n6v: Koviics Liiszl6
e-mail cim: kovacs3.laszlo(at-svstems.hu
telefon: +36 (30) 268-4900

A Felek az egym6snak cimzett nyilatkozataikat, 6rtesitdseiket ir6sban, sziiks6g szerint
aj6nlott vagy t6rtivev6nyes postai kiildem6nyk6nt, elektronikus lev6lben (e-mail), faxon,
szem6lyesen vagy k6zbesit6 (futlr) ttj6n kdtelesek a m6sik Fdlhez - a F6l 7.1. pontban
megjel<ilt kapcsolattart6ja irtj6n - eljuttatni.

Az 6rtesit6sek az al6bbiak szerint tekinthetok kdztiltnek:

a) szem6lyesen tdrtdn6, illetve kdzbesit6 (fut6r) 6ltali k6zbesit6s eset6n az 6tadris 6tvdteli
elismervdnyen szerepl<i idripontban;

b) t6rtivev6nyes kiildemdny esetdn a t6rtivevdnyen szerepl6 etv6teli idSpontban, vagy
k6zbesit6s megkis6rl6s6nek napj6n k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az itvdtelt
megtagadta. Ha a k6zbesit6s az6rt volt eredm6nyelen, merl a cimzell az iratot nem vette 6t
(p6ld6ul az a F6lhez "nem kereste" jelz6ssel 6rkezett vissza), az iratot - az ellenkez6
bizonlt6s6ig - a postai kdzbesit6s mrisodik megkis6rl6s6nek napj6t kdvet6 dtddik
munkanapon kell k6zbesitettnek tekinteni;

c) aj6nlott lev6l a post6ra adSs napjiit k6vet6 5. (6t6dik) munkanapon;

d) telefax a sikeres ad6snak a fax visszaigazol6son (forgalmi napl6ban) szerepl6
id<Spontj6ban;

e) az elektronikus lev6l abban az id6pontban, amikor a cimzett a levdl elolvas6srit
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulaszt6sa esetdn az elkiilddst k6vet6 harmadik
munkanapon, kiv6ve azt az esetet, ha az 6rtesit6st kiild6 Fdl a kapcsolattart6 tlvoll6t6nil
kap 6rtesit6st.

Elektronikus lev6l [tj6n irv6nyesen nem kdzdlhet6 a szerz6dis l6nyeges tartalmi k6r6t
6rint6 nyilatkozat, igy kiildniisen a szerz6d6s m6dosit6s6ra, megszilntet6s6re, a teljesit6s
elfogad6sara 6s igazol6sa ir6nyu[6 jognyilatkozat.

Elad6 az aj6nlatriban foglaltak szerint jogosult a teljesit6sbe alv6llalkoz6kat bevonni.
Kd,teles a szerz6d6s teljesit6sdben k6zremiikddni az olyan alvillalkoz6 6s szakembeq
amely a krizbeszerz6si eljir6sban r6szt vett az Elad6 alkalmass6g6nak igazolflsiban. Az
Elad6 a teljesit6sbe bevont partne(ek) munkrijri6rt igy felel, mintha a munk6t maga
v6gezte volna el.

Elad6 az ajriLnlatban felttintetett konkr6t id6pontokt6l, illetve villalt bels<i hatririd<jkt6l a
Felek kdlcsdncis ir6sbeli megegyez6se alapjrin t6rhet el.

Elad6 6s bevont partnerei kdtelesek a feladataikat a Vev<i eltiirisainak megfelel6en, a t6le
elvirhat6 legmagasabb szinvonalon, a Vev<i 6rdek6ben etl6tni.

Vevci feladata:
o az Elad6 6ltal a feladat elvlgzlsbhez ig6nyelt informrici6kat, adatokat 6s

dokumentumokat az Elad6 6ltal kdrt hatrlrid6n beliil az Elad6 rendelkez6s6re
bocsiitani, illewe bocs6ttatni;
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. az Elad6val egyiittmfikddni;
o a term6kek 6w6telekor a szolg6ltatott term6kek mennyisdgi 6s megfelel<is6gi

vizsgrilatrit elv6geznil
. szavatoss6gi ig6nyeit miel6bb jelezni.

17. Elad6 feladata:
. a jelen szerz6d6s szerinti term6keket beszerezni;
o a Vev6vel el6re egyeztetett id6pontban 6s helyszinre a term6keket csomagolva

lesz6llitani;
. az egyes term6kekre 3 6v j6trill6st, illetve a jogszab6lyban foglaltak szerinti

szavatoss6got v6llalni;
. tulajdonosi szerkezet6t a szerz6dds teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt a Vevci

szrimiira megismerhet6vd tenni 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezdds szerinti i.igyletek<il a
Vev6t halad6ktalanul 6(esiteni.

Szavatossde. i6t6ll6s (earancia)

Abban az esetben, ha Az Elad6 hib6san vagy nem I. oszt6lyri min6s6gben teljesit 6s

azokat a Vev6 irrisos felsz6litisa ellen6re nem javitja ki megfelel6 min6s6gben, 6s a hiba
jelleg6t6l ffigg6en maximum 48 6r6n beliil nem gondoskodik a miikdd6k6pessdg
helyre6llitas6r6l, a Vev6nek jog6ban 6ll az d,ltala kivdlasztott v6llalkoz6val a hib6kat
kijavittatni 6s ennek risszes kdlts6g6t, valamint a hibris munkakbol szfumaz6 6sszes k6r6t
az Elad6 fel6 6rv6nyesiteni. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezek az <isszegek

visszatarthat6k a term6k v6teliir6b6l.

A hibSs teljesitds tdnye minden olyan esetben fenn6ll, amikor a szerz6d6sben vagy ezek
mell6kleteiben rogzitett, illetve a vonatkoz6 jogszabdlyok, Elad6val ismertetett
szabv6nyok el6ir6saihoz k6pest elt6rd teljesit6s val6sul meg az Elad6 j6v6hagy6sa

n6lkiil.

Szavatossig: Az Elad6 szavatoss6gi kdtelezetts6geire n€zve a szerzod6s al5ir6s6nak
id6pontjriban 6rv6nyes jogszabrilyok az irrinyad6k.

J6t6llris (garancia): Az Elad6 az atad s-itveteli eljar6st6l sz6mitott 3 6v (garanci6lis
id6szak) j6t6ll6st vrlllal minden olyan hirinyossrig saj6t k6lts6g6n 6s 48 6r6n beliili
kijavitrisra, mely ez id6 alatt meriil fel, 6s ami hibris, nem megfelel<i teljesitdsre
visszavezethet6en ad6dott. Amennyiben a Vev6 ir6sos felsz6litrlsrira az Elad6 6sszerii
hatriridrin beliil nem javitja ki a hib6t, vagy nem teriti meg a k6rt, rigy Vev6 a hatirid6
eltelte eset6n a htbit az Elad6 kcilts6g6re maga kijavitja, vagy m6ssal ktavittatja 6s
jog6ban 6tl az ene felhaszr6lt dsszeget az Elad6ra Sth6ritani.

A TELJESiTES IGAZOLASA, FIZETfSI FELTtTELEK

18. Felek meg6llapodnak abban, hogy a Vev6 a szoftverek helyszinre sz6llirisrit k6vet<ien 3
napos pr6baiizemet tart. Ezalatt folyamatosan miik<rdteti a szolg6ltatott szoftvert 6s
amennyiben az hib6tlanul mrikddik, a pr6baiizem sikeres befejez6sdt<il sz6mitott, 5
munkanapon beliil, a teljesit6snil teljesit6si igazokist Sllit ki. Elad6 egy r6szsz6mla ds egy
vdgsz6mla benyijt6s6ra jogosult. R6szsz6mla a szoftverek lesziillit6sa 6s a sikeres
pr6bai.izem teljesitds6t kdvet6en nyujthat6 be a szerz<id6ses 61 95 %o-6161. A fennmarad6 5

"/o a szillitast k6,vet6en akkor szrimldzhat6, ha az Elad6 6hal sz6llitott szoftverek
hibamentesen mtik6dnek.
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19. Az Ellen6rtdket a Vev6 a teljesitdsi igazol6st kdvet6en kibocs6tott sz6mla ki6llitr{s6t
kiivet6 30 napon beli.il (sziml6n felti.intetend6 esed6kess6gi d6tum) kdteles az Elad6
banksz6mlijrira ritutalni.

20. A teljesit6s igazol{sira a Vev6 kdpviselet6ben Ribianszky J6zsefjogosult.

21. Ha a Vevri a sz mla vdgdsszeg6nek kifizet6s6vel dnhib6j6b6l kdsedelembe esik, a
kdsedelem id<itartamrira, a Ptk.6:155. $ (1) bekezd6se szerinti k6sedelmi kamat alapj6n,
napt6ri napoha szimitott kamatot kdteles fizetni. Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6
tiimogatrisb6l val6sitja meg a szerz6ddst, igy a kifizetdssel 6nhib6j6n kiviil is k6sedelembe
eshet.

A SZERZ6DES MEGSZUNESE

A jelen szerz6d6s az al ir{s napjrit6l a szen6dds marad6ktalan teljesit6s6ig tart6 hatarozott
id6re.jdn l6tre.

VevS a Kbt. 125. $ (5) alapj6n jogosult 6s egyben kdteles a szerz6d6st felmondani illetve
az Elad6 teljesitds6nek felaj6nlSs6ig a szerz6d6stol elillni- ha sziiks6ges olyan
hatririd6vel, amely lehet5v6 teszi. hogy a szerz6ddssel drintett feladata ell6tisrir6l
gondoskodni tudjon - ha
- az Elad6ban kdzvetetten vagy kcizvetleniil 25 %-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (l) bekezd6s k) pontj6ban meghatdrozott
felt6teleknek, vagy
- Elad6 kdzvetetten vagy k<izvetleniil 25 o/o-ot meghalad6 rulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott feltdteleknek.

Vev6 a l5 napot meghalad6 k6sedelem eset6n jogosult ajelen szerz6ddsttjl el6llni 6s 30 %
m6rtdkii meghitsuLisi kdtb6rt kdvetelni. A kdtbdr alapja a szerziSd€s szerinti teljes nett6
v6tel6r.

Yevb az Elad6 srilyos szerz<id6sszeg6se eset6n jogosult a jelen szerz6d6st felmondani
illetve az Elad6 teljesitdsdnek felajrinl6s6ig a szerz<id6st6l el6llni ds az Eladot6l 30 %
m6rtdkii meghitsut6si kdtb6rt kdvetelni. A kiitbdr alapla a szerzodls szerinti teues nett6
v6tel6r.

EGY6B RENDELKEZfSEK

Elad6 a jelen szerz6d6ssel dsszefiigg6sben tudom6s6ra jutott iizleti 6s egydb titkot, mas
hasonl6 adatot, inform6ci6t kdteles bizalmasan kezelni, azt kizir6lag a jelen szerz<id6s
teljesitds6hez haszn6lhatja fel. A Felek titoktartesi kdtelezetts6ge a szerz<jd6s teljesit6s6t
k6vet6en 5 6vig fennmarad.

Amennyiben a korm6nyzati ellen<irzisre jogosult szervek a szerz<jdds brirmely r6sz6vel,
vagy teljesit6s6vel kapcsolatban inform6ci6t ig6nyelnek, :i,gy ezt a felek e szervek r6sz6re
teljesiteni k<itelesek 6s eglkiik sem hivatkozhat iizleti titoka, vagy m6s bizalmass6gi
szab6lyra. Ilyen esetekben az izleti titok sdrelm6b6l ered<ien egyik fel sem trimaszthat
k6rt6rit6si ig6nyt a mSsik fellel szemben.

24.
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A Felek kijelentik, hogy a szerzrid6s megk6t6s6re vonatkoz6 bels6 el6ir6sokat
meglartottak, jelen meg6llapodis 6rv6nyess6g6hez egy6b hozzAl rulisra vagy
nyilatkozatra nincs sztiks6gtik. Minden olyan v6ltozdsr6l, amely a jelen szerz6d6s
m6dositris6t ig6nylik, halad6ktalanul irtesitik egym6st, 6s a szerz6d6s m6dositrisrit szint6n
halad6ktalanul ir6sba foglaljrik.

Jelen szerz6d6st b6rmelyik fel a mrlsik feljelent<is szerz6d6sszeg6se eset6n mondhatja fel,
ha a mrisik f6l inlsbeli felsz6liuis ellenire sem orvosolja a hibris teljesitdst. Vevri rdsz6r6l
jelent6s szerz<id6sszeg6snek minosiil ktildntjsen, ha a Yevb az Elad6nak az indokolt
utasit6sok 6s l6nyeges inform6ci6k kiadiis6val indokolatlanul k6sedelembe esik, 6s ezzel
az Elad6 teljesit6sdt veszilyezteti. Felek stlyos szerz6d6sszegdsdnek min6stil tovibb6, ha
a kbzhez vett elektronikus lev6l olvas6sAt (illet6leg az olvas6si visszaigazol6st)
szrloddkosan, vagy sflyosan gondatlanul mulasaja el a kapcsolatta(isra kijekilt szem6ly.
E t6ny a k6zbesit6si visszaigazokist kdvet6 telefonos egyeztet6ssel ellen6rizhet<i.

A Felek adataiban t6rtdn<i v6ltoz6st, a Felek nem tekintik szerz6ddsm6dositisnak, azokat
b6rmely f6l a m6sik f6lhez int6zett ir6sbeli nflatkozat6val egyoldahian 6s joghat6lyosan

k6z6lheti.

31. Szerz6d6 Felek magukra nizve kdtelez6nek fogadjik el, hogy a Kbt. is az

6llamhriataruisr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCV. tdrv6ny szerinti illet6kes ellenrirz6 szervezetek
feladat- 6s hatdskiiriiknek megfelel6en a kdzbeszerz6si elj6r6sokat 6s az azok alapjin
megkdtdtt szerz6ddsek teljesit6s6t rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6sziikre a
jogszab5ly szerinti inform6ci6 megad6sa iizleti titoha val6 hivatkoz6ssal nem tagadhat6
meg.

32. Felek a jelen szerz6ddsbcil ered6 esetleges jogvitiikat els6sorban t6rgyal6sos riton
kdtelesek rendezni. A szerz<idds 6ltal nem drintett egydb k6rd6sben a mindenkor hatrilyos
jogszab6lyi rendelkez6sek, kiil6n6sen a Polg6ri Tdrv6nykdnyvrcil sz6l6 2013. 6vi V.
tdrvdny el6inisai az ininyad6k.

A jelen szerz6d6s m6dositiisa kizfu6lag ir6sban, a jelen szerz6d6sre drvdnyes formai k6nyszer
meglartiisa 6s a Kbt. 132. $ rendelkez6seinek betart6sa mellett lehets6ges.

A jelen szerz6d6s 3 (h5rom) eredeti pdldrinyban kdsziilt, amelyb<il 2 (kett6) p6ld6ny a Vev6t, mig
I (egy) p6ldiny az Elad6t illeti meg.

A szerz6ddst a Felek rittanulm nyoztirk, 6s mint akaratukkal mindenben egyezot, j6v6hagy6lag
irtik al6.
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iF,Systems.

Kiegeszfto jegyzokonyv a ,,2A03979312015/TSM" szam0
ad6svetel i szerzod6shez

amely letrejdtt egyr6szrol a:

EMI Epitesi.igyi Min6s6getteni5rzS Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, D6zsa Gycirgy [t 26

mint Vevo (a tovdbbiakban. Vev6)

Cegjegyzeksz6ma: 13-09-176128
Adosz6ma. 207831 85213
K6pviselet6ben elj6r: dr. HENN P6ter vezdrigazgato

m6sr6szrol a:

T-Systems Magyarorszig Ztt.
1117 Budapest, Budafoki 0t 56.

mint Elado (a tov6bbiakban: Elad6)

Cegjegyzekszd ma : 0 1 - 1 0 -0 44852
Ad6szd m a : 1 2928099 -2- 44
Ba n kszS m I a szAma: 1 09 1 800 1 -00000068-73830003
Kepviselet6ben elj6r: Pinter J6nos rizletdg igazgato 6s Kovdcs Ldszlo projekt 6s
szolg6ltatSs igazgato
Ert6kesit6si menedzser: Schillinge r Zoltdn

kozott, az allbbi felt6telekkel :

.rt

T.SYSTEMS T,AGYARoBSZAG zRT.
Szekhely: 1117 Budapest, Br:datoki tt 56.
Cegjegyzdkszdrn: Bejegyezve a Fdvdrosi Torv6nyszek Cegbirosaigiin Cg. 01_10 041652
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Ad5sveteli szerzodes (TSM az elado) | verzio'. I Alap uzleti titok

1. Jelen jegyzcikonyv elcizrn6nyei

1.1 A Felek 2015. oktober 1. napj5n addsv6teli szerzod6st (a tov6bbiakban Szerz6des)
kotottek egymdssal, melynek t6rgya ,,Microsoft OV licenc beszerz6se 6s szerverekre
telepit6se" volt. A szerzod6s azonosit6ja: 20039793/2015/TSM; ICCM 2636880.

1.2 A Felek megSllapitottdk, hogy a Szerzod6s olyan ellentmond6sokat tartalmaz,
amelyeket a jelen jegyzokonyvben foglalt kieg6szit6sekkel, pontosit6sokkal, tov6bb5
foga lom ma gyarlzalokkal k iv6n na k felolda ni.

2. Jelen jegyzcikonyv tartalma

2.1 A Szerzod6sben tobb helyen is szerepel, hogy az Elado 3 ev jot6ll6s ny[jt6s5t
v6llalja. Tekintettel arra, hogy a Vevo a Szerzod6s tSrgya szerinti term6k haszn6lati
jog5t egy 6v idotartamra v5s6rolja meg, igy a jotdllSs idotartama azonos kell legyen
a haszn6lati jog idotartamdval. Ez6rt a Szerz6d6s minden olyan r6sz6t, amely 3 6v
jot6ll6st tartalmaz, a Felek egyet6rt6ssel 0gy 6rtelmezik, hogy a jot6ll6s idotartama
azonos a haszn6lati jog idotartamdval, azaz egy 6v.

2.2 A Felek megdllapitj6k tovabb5, hogy a jotdll5st nem az Elado ny0jtja a Vevo szAmAra.
A term6k tulajdonosa, a Microsoft Magyarorsz6g Kft. egyedul jogosult a term6kkel
kapcsolatos mindenf6le jotdll6si kotelezetts6get v6llalni, m69pedig olyan
felt6telekkel, ahogyan az az adott term6kre vonatkozo EULA (End User Licence
Agreement) szerint 5ll a Vevo rendelkez6s6re.

Jelen jegyzokdnyv a szerzodo felek k6toldal0 t5rgyal6sainak eredm6nyekent j6tt letre.

A Szerzod6s tdbbi r6sze v5ltozatlan form6ban 6rv6nyes.

A jelen 2 oldalbol itllo jegyzbkdnyv 2 (ketto) eredeti p6ld6nyban k6szUlt, melynek 1 (egy)

peld6nya az Eladot, 1 (egy) pelddnya a Vev6t illeti meg.

Jelen jegyz6konyvet, mint Ugyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a szerzodo felek a

mai napon jov6hagyolag aliiirt6k.
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