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S Z Á L L Í T Á S I  S Z E R Z Ö D É S  

amely létrejött egyrészről 

KÜM/17248-9/2011/ Adm 

IC/8P114j ;Zoo3'1240 

Magyarország Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47., képviseli: Bába 
Iván, közigazgatási államtitkár) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a 

KFKI Rendszerintegrációs Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Hun u. 2.; Cg.: 01-10-044852; 
adószám: 12928099-2-44; képviseli: Kászonyi Péter ügyvezető igazgató, valamint Dr. 
Fónagy-Árva Péter operatív igazgató) mint szállító (a továbbiakban Szállító) 
(A Megrendelő és a Szállító együtt a továbbiakban: Felek) 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkeL 

l. PREAMBULUM 

Megrendelő "MS licencek biztosítása a Magyar Köztársaság külképviseletei és a 

Külügyminisztérium számára" tárgyban hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként Szállító nyertesként került 
kihirdetésre. 

2. A SZERZÖDÉS TÁRGYA 

Jelen szerződés tárgya az l .  számú mellékletben meghatározott műszaki lelrásnak és a Szállító 
műszaki ajánlatában foglaltaknak megfelelő termékek szállitása illetve a kapcsolódó 
szolgáltatások teljesitése a Megrendelő részére. A szállítandó termékek mennyiségét a 
szerződés l .  számú melléklete tartalmazza. 

3. ÁRAK 

3 .l. Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő 
összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), valamint az általános forgalmi adót. 

3 .2. Szállító a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatása teljesítéséért mindösszesen 
nettó 285 395 760 Ft, azaz kettőszáznyolcvanötmillió-háromszázkilencvenötezer-
hétszázhatvan forint+ ÁFA összegre jogosult. Az egyes szállítandó termékek árait tételesen a 
2. számú melléklet tartalmazza. 

4. SZÁLLÍT ÁS, TELJESÍTÉS 
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4.1. A szerződés teljesítési határideje minden év január 30. napja. Megrendelő előteljesítést 

el fogadhat. 

4.2. A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a termékeket a Szállító a 
Megrendelő által megadott teljesítési helyre a teljesítési határidőn belül leszállítja, és a 
termékek megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak, a 3. számú melléklet szerinti átadás
átvételi jegyzőkönyv aláírásra került Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának dátuma 
egyben a kárveszély átszállásának időpontja is. Megrendelő részéről az átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírására Buhajla József, főosztályvezető jogosult. 

4.3. Teljesítés helye: Magyarország Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47.) 

4.4. A Megrendelő a megjelölt szállítási időpontban biztosí� a Szállító nevesített képviselői 
számára a teljesítés helyére történő belépést. A termékek leszállítása időpontjában a 
Megrendelő köteles biztosítani, hogy erre felhatalmazott képviselője vagy megbízottja a 
teljesítés elfogadásának céljából jelen legyen, az átvételnél folyamatosan közreműködjön. 

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5 . l .  Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelőnek előleg nyújtására nincs lehetősége, 
valamint azt, hogy számlál kibocsátására kizárólag Megrendelő jelen szerződés 4.2. pontjában 
hivatkozott aláírását követően kerülhet sor. 

5.2. A jelen szerződés alapján teljesített szállítás ellenszolgáltatása kitizetésének szabályai 
mindhárom részteljesítés tekintetében a Kbt. 305. § (3) bekezdésével összhangban a 
következők: 

a) A Szállító legkésőbb a teljesítési igazolás kiállítása napjáig köteles nyilatkozni a 
Megrendelő felé arról, hogy a Szállító, továbbá - ha ilyet igénybe vesz -
alvállalkozója, illetve a Szállító által munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 
jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosult(ak) az 
ellenszolgáltatásbóL A Szállító egyidejűleg köteles az alvállalkozókat és a 
szakembereket felhívni a számláik kiállítására. 

b) A teljesítési igazolást követően a Szállító azon összegre vonatkozóan jogosult számlát 
kiállítani és benyújtani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe 
bevont alvállalkozókat, illetve a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. A számlához 
csatolni kell a Megrendelő erre jogosult képviselője által aláírt teljesítési igazolás 
másolatát. A Megrendelő a számla befogadásától számított 15 napon belül teljesíti a 
kifizetést a Szállító CIB Bank Zrt.-nél vezetett 11100104-12928099-01000003 számú 
bankszámlájára 

c) A Szállító köteles a szállítási díj fennmaradó részére vonatkozó számlája benyújtása 
előtt, vagy azzal egyidejűleg a Megrendelő részére benyújtani az alvállalkozói, illetve 
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a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló 

szakemberek számlái átutalásáról szóló igazolásai másolatait, vagy - az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése 

szerinti esetben - az alvállalkozó vagy a szakember köztartozást mutató együttes 

adóigazolásának másolatát. 

d) A Szállító az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlájához csatolni 

kell a Megrendelő erre jogosult képviselője által aláírt teljesítési igazolás másolatát. 

e) Amennyiben a Szállító nem nyújtja be a jelen szerződés 5.2 pontjában szereplő 

igazolásokat, a Megrendelő az ellenszolgáltatás fennmaradó részét őrzi az igazolás 

benyújtásáig, vagy addig, amíg a Szállító hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az 

alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Szállító által bejelentett összegre. 

f) Amennyiben a Szállító által benyújtott számla a Kbt. 305. § (3) bekezdés h) pontja 

alkalmazásával a jelen szerződés szerint kifizethető - a Megrendelő a számlát a 

kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti a Szállító CIB Bank Zrt.-nél 

vezetett 11100104-12928099-01000003 számú bankszámlájára. 

5.3. A Megrendelő felhívja a Szállító figyeimét arra, hogy jelen keretszerződés 

előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan 

megkötött valamennyi egyedi szerződéshez kapcsolódó alvállalkozói szerződés esetében a 

Szállítónak tájékoztatnia kell alvállalkozóját (alvállalkozóit) arról, hogy a közöttük létrejött 

szerződés és ennek teljesítése esetén a ki fizetés az Art. 36/ A. § rendelkezésének hatálya alá 

esik. 

5.4. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Polgári Törvénykönyv 301/A.§-ában 

meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szállító részére. 

6. SZA V ATOSSÁG, JÓT ÁLLÁS 

6.1. A jelen szerzödés keretében szállított terrnékeknek meg kell felelniük a hatályos 

jogszabályokban szereplő szabványoknak és a műszaki előírásoknak, és az ajánlati 

dokumentációban és az ajánlatban meghatározott feltételeknek, és rendelkezniük kell a 

magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedéllyel. 

6.2. A Szállító szavatolja, hogy a szerződés keretén belül általa szállított termékek 

alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint a termékek mentesek mindenfajta 

tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibáktól illetve a termékek és a szolgáltatások egyaránt 

mentesek olyan hibáktól, melyek a Szállító cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. 

Szállító szavatol a leszállított és szakszerüen tárolt terrnékekért. 

Szállító vállalja továbbá, hogy jelen szerzödés keretében a szerződés feltételeinek mindenben 

megfelelő terrnékeket szolgáltat és szolgáltatásokat nyújt. 

6.3. A Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, 
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amely a leszállított termékek Megrendelő általi használatát részben vagy egészben korlátozná 

vagy kizárná. 

6.4. A Szállító a termék rendeltetésszerű használatáért jótállást a Gyártó feltételei szerint 

vállal. 

7. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 

7.1. Mindazon vizsgálatok tartoznak ide, melyek megállapítják, hogy a tennékek 

megfelelnek-e a szerződésben foglaltaknak. 

7.2. A Megrendelőnek jogában áll megvizsgálni a termékeket, hogy azok megfelelnek-e a 

szerződésben foglalt feltételeknek. 

7.3. Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a szerződésben foglalt 

feltételeknek, úgy a Megrendelő, azokat visszautasíthatja és a Szállító köteles térítésmentesen 

kicserélni a visszautasított termékeket. Ez nem mentesíti a Szállítót a hibás teljesítés 

jogkövetkezményei alól. 

7.4. Megrendelő azon jogát, hogy leszállítás után, a termékeket megvizsgálja, és hibás 

teljesítés esetén visszautasítsa, semmilyen módon nem korlátozza vagy befolyásolja az a tény, 

hogy Megrendelő vagy képviselője a termékeket szállításuk előtt már megvizsgálta és 

elfogadta. Ez a rendelkezés nem érinti a vonatkozó jogkövetkezmények érvényesíthetőségét. 

7.5. A 7.2.-7.4. pontokban foglaltak semmilyen módon nem mentesítik a Szállítót a 

szerződésben rögzített szavatassági vagy egyéb kötelezettségei teljesítése alól. 

8. A SZÁLLÍTÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE 

8.1. A Szállítónak a termékek leszállítását a szerződésben rögzített és a Megrendelővel 

egyeztetett határidők, és feltételek szerint kell elvégeznie. A szerződés teljesítése során 

Szállító haladéktalanul írásban köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható 

megszűnését és a várható szállítási határidőt 

8.2 Amennyiben a Szállító szerződésszerű teljesítését olyan időlegesen elháríthatatlan -

vis maiornak nem minősülő - ok késlelteti, mint például a gyártó leállása, a gyártónál végzett 

karbantartás, és egyéb hasonló okok, a Szállító csak akkor mentesülhet a felelősség alól, ha 

arról a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legalább az esemény (ok) bekövetkezése 

előtt egy hónappal a Megrendelőt hitelt érdemlő módon dokumentáltan előzetesen és 

egyidejűleg tájékoztatta. Ebben az esetben a Megrendelő, a szerződés nem teljesített részétől 

elállni, de nem jogosult a vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazására. Amennyiben az ilyen 

vagy hasonló okból felmerűlt késedelem a szerződésben vállalt teljesítési határidőhöz képest 
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meghaladja a két hónapot, és az a szerződés/megrendelés részleges vagy teljes 

meghiúsulásához vezet, úgy a Megrendelő jogosulttá válik a szerződés/megrendelés nem 

teljesített részétől elállni, és a vonatkozó jogkövetkezményeket érvényesíteni. 

8.3. A Szállító szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem 

teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti: 

késedelmi vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá 

meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbérigény követelhető; 

kártérités érvényesítése, 

szerződéstől való elállás, 

a szerződés rendes vagy azonnali hatályú felmondása. 

9. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR 

9 .l. A Szállítót terhelő kötbérfajták a következők: 

a) Késedelmes és hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér 

Amennyiben Szállító a jelen keretszerződésban és az egyedi megrendelésben rögzített 

kötelezettségeit az előírt határidőre felróhatóan nem teljesíti, vagy hibásan teljesíti, köteles 

a Megrendelőnek a teljesítés megtörténtéig, illetve a hiba kijavításáig -legfeljebb 15 napig 

- napi l% kötbért fizetni. A késedelmi vagy hibás teljesítés miatti kötbér számításának 

alapja a késedelmes vagy a hibás teljesítéssei érintett szerződéses mennyiség nettó 

összértéke. 

b) Meghiúsulás esetén fizetendő kötbér 

A teljesítés Szállítónak felróható okból történő meghiúsulása esetén (ilyen különösen, ha a 

Szállító a teljesítési határidőt követő 15 napon belül nem teljesítette a szerződésben 

foglaltakat) a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és 

meghiúsulási kötbért követelni. A szerződés meghiúsulása esetére a meghiúsulási kötbér 

mértéke 25 %, alapja a nem teljesített szerződéses mennyiség nettó összértéke. 

9.2. Megrendelő a Szállító felróható szerződésszegése esetén jogosult a kötbér összegét 

meghaladó, igazolt kárának megtéri tésére is. 

9.3. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a Kbt. szabályaival összhangban az 

ellenértékböJ visszatartani. 

9.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a 

Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik. 

9.5. A Megrendelő által kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy a késedelem, illetve a 

meghiúsulási kötbér érvényesítését megalapozó esemény bekövetkeztét, írásban közölje a 

másik félleL . ....................... �': 
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10. VIS MAIOR 

l 0.1. A Szállító nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a 

késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. 

l 0.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan rendkívüli esetekre 

vonatkozik, melyek a Szállító érdekkőrén kívüli, elháríthatatlan okok következményei, és 

amely neki nem felróható. Ilyen esetek lehetnek: pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, 

árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen 

összefuggésben kell lennie a Szállító tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. 

l 0.3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben haladéktalanul, de 

legkésőbb 2 munkanapon belül értesíti a Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és 

valószínű időtartamáról, és a levélhez csatolta a Szállító céghelye szerint illetékes 

Kereskedelmi Kamara tanúsítványát. A Szállítónak meg kell keresnie minden ésszerű 

alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol, kivéve, ha a 

Megrendelővel ettől eltérő feltételekben állapodott meg. 

l 0.4. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll -

hátrányos jogi következmények nélkül - a szerződés nem teljesített részétől elállni oly módon, 

hogy a Szállítóhoz erről értesítés küld. 

ll. VIT ÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 

11.1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő - a szerződés alapján létrejött -

megrendelés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást 

tájékoztatni. 

11.2. A Szállítónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan vitás kérdést, nézeteltérést, mely 

közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel. A vitás kérdések peren kivüli rendezése 

érdekében - amennyiben azt bármelyek fél kezdeményezi - a felek kötelesek mindkettőjük 

által előzetesen elfogadott szakértő(k) közremüködését igénybe venni. 

11.3. Ha az érintett felek a vitát közvetlen tárgyalások útján- az első egyeztetést követő 30 

napon belül - nem tudják rendezni, jogvitájuk elbírálására a pertárgy értékétől fuggően a 

szerződés vonatkozásában a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 

12. AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA 

, -
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12.1. A Szállító és a Megrendelő a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás 

folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhaua fel. 

12.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés kapcsán tudomásukra jutott állami, szolgálati, üzleti 
titkot megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok szerint járnak el. 

12.3. Szállító kijelenti, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 

nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat ismeri, és tudomásul 

veszi. 

13. A SZERZÖDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

13.1. Jelen szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában a szerződő 

felek egyetértésével, a 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ában meghatározott esetben 

lehetséges. 

13.2. Megrendelő jogosult a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal jelen 

szerzödést indokolás nélkül felmondani. A felmondási idő 30 nap. 

13.3. Szerződő Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen 

keretszerződést a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

[elmondhatják. Szállító szerződésszegő magatartásának minősül különösen: 

a) teljesítési határidő be nem tartása pátteljesítésre kitűzött határidő eredménytelen 

letelte után; 

b) hibás teljesítés a szolgáltatás újbóli teljesítésére, illetve a termékek kicserélésére 

biztosított határidő eredménytelen letelte után; 

c) Szállító ellen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként fizetés

képtelenné vált. 

13.4. Amennyiben Szerződő Felek bármelyike a jelen szerződés vonatkozásában az azonnali 

hatályú felmondással kíván élni, úgy az erre irányuló jognyilatkozatában meg kell jelölnie az 

azonnali hatályú felmondás okát. 

13.5. A Megrendelő szerződésszegő magatartásának minősül különösen a fizetési határidő 

eredménytelen eltelte. 

13.6. Szerződő Felek a jelen keretszerződést közös megegyezéssel megszüntethetik. 

14. ÉRTESÍTÉSEK 

14.1. Szállító részéről kijelölt kapcsolattartók és elérhetőségeik (postai cím, telefon, email): 



Szállítási szerződés "Microsoft /icencek biztosítása a Magyar Köztársaság külképvise/etei és a 
Külügyminisztérium szá171�r?::t�rgyá�a� 

Lengyel Péter, értékesítési menedzser 
email: lengyel.peter@kfkizrt.hu 
tel: +36 (30) 410-4819 

14.2. Megrendelő részéről kijelölt kapcsolattartók és elérhetőségeik (postai cím, telefon, 
email): 

Buhajla József, főosztályvezető-helyettes 
cím: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. 

email: JBuhaila@mfa.gov.hu 
tel: +36 (l) 458-1555 

Prekker László, osztályvezető 
cím: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. 

email: LPrekker@mfa.gov.hu 
tel: +36 (l) 458-1905 

A kapcsolattartó személyek a szerződés módosítására nem jogosultak. 
A Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de Jegkésőbb 2 munkanapon belül írásban 
értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Á� értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a 
korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat 

14.3. Jelen szerződésben előírt minden, joghatást kiváltó értesítést, kérést, igényt (pl.: 
felmondás etc.) írásban kell megtenni és az alábbiak szerint kell közöltnek tekintetni: 

a) kézben és átvételi elismervény ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában; 
b) ajánlott, tértivevényes küldeményként, futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a 

kézbesítés időpontjában; 
c) telefaxon, e-mail-en történő továbbítás esetén a telefax berendezés vagy elektronikus 

levelezőrendszer által megjelölt sikeres elküldés időpontjában (activity vagy delivery 
report). 

14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy kizárólag csak a fenti címekre és e-mailekre 
igazoltan eljuttatott értesítések bírnak joghatással a Felek közötti jogviszonyban. 

15. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15.1. Jelen szerződés az aláírásától számított 36 hónapig hatályos. Amennyiben a Felek nem 
egy napon írják alá a szerződést, a hatályba lépés napja az időben későbbi aláírás napja. 

15.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik a szerződés mellékletei, melyek az 

alábbiak: 
. . . . ...... ...................... ...... . .... . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 8/20 Ali" 
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l .  számú melléklet: Műszaki leírás 

2.  számú melléklet: Szállító végleges műszaki (szakmai) és kereskedelmi ajánlata 

3. számú melléklet: Átadás-átvételi jegyzőkönyv (minta) 

4. számú melléklet: Kincstári felhatalmazó levél 

15.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. 

évi CXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a 

további vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

15 .4. A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

�/) Budapest, 2011. december ;;.c.:,. 

,--·-- Iván 
:a.i!:atátsi államtitkár 

Külügyminisztériuma 
képviseletében 

Dr. Főnagy-Árva Péter 
operativ igazgató 

KFKI Rendszerintegrációs Zrt. 
képviseletében 

Magyarország Külügyminisztériuma részéről 

szakmailag ellenjegyzem: 

Budapest, 2012 .. l'?.\-..�=;-. .• 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2012 • .. o! •. Q).,. 

Misovicz Tibor 
Gazdasági ügyekért felelős 

helyettes államtitkár 

jogilag ellenjegyzem: 

Budapest, 2012. O.l: .?.f .. · .. 

főosztályvezet 
Jogi és Közigazg tási 

Főosztály 

2. 
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l. számú melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

' 
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Szállítási szerződés ,1Microsoft' lícencek biztosítása a Magyar Köztársaság kiilképviseletei és a 
Küliigyminisztéríum szám����� ... �.�T?Y.� .. ?..� .. � ...... 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

A közbeszerzés tárgya: Microsoft licencek szállitása a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 

és a Magyar Köztársaság külképviseletei számára. 

A termékek szállítását és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásár a szerződéstervezetben foglalt 

feltételek mellett kell végezni. 

Az alábbi táblázat rögzíti a szállitandó termékeket és azok mennyiségét. 

Gyánó Termék Mennv 

Microsoft 
Office Professional Plus Ali 950 

Languages SoftwareAssurance 

Microsoft OfficeProPlus ALNG LicSAPk 100 
MVL P!tfrm 

Windows Pro fessional Ali 
Microsoft Languages SoftwareAssurance with 950 

MDOP 

Microsoft 
WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL 100 

Pltfrm wMDOP 

Microsoft C oreCAL Ali Languages 950 
SoftwareAssurance DeviceCal 

Microsoft 
CareCAL ALNG LicSAPk MVL 100 

Pltfrm DvcCAL 
Enterprise CAL Ali Languages 

Microsoft SoftwareAssurance from CareCAL o 
DeviceCal with Srvcs 

Windows Remote Desktop Services 
Microsoft CAL Ali Languages 25 

SoftwareAssurance User CAL 

Microsoft 
Exchange Server Standard Ali 10 
Languages SoftwareAssurance 

Microsoft 
SharePoint Intemet Sites Enterprise 2 

Ali Languages SoftwareAssurance 

Microsoft 
SharePoint Server Ali Languages 3 

SoftwareAssurance 
Systems Center Configuration 

Microsoft Manager Server AI! Languages 3 
SoftwareAssurance 

Systems Center Management Suite 
Microsoft Enterprise Ali Languages 277 

SoftwareAssurance 
Exchange Enterprise CAL Ali 

Microsoft 
Languages Ali Languages 200 

SoftwareAssurance Device CAL 
wSrvcs 
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Microsoft 
Exchange Server Standard Ali 30 
Languages SoftwareAssurance 

ForeFront TMG Enterprise Ali 
Microsoft Languages SoftwareAssurance 2 

1ProcLic 

ForeFront TMG Standard Ali 
Microsoft Languages SoftwareAssurance 25 

1Proclic 

Microsoft 
SQLCAL ALL Ali Languages 122 

SoftwareAssurance Device CAL 

Microsoft 
SQL Server Standard Ali Languages 2 

SoftwareAssurance 1 ProcUc 

Microsoft SQL Server Standard Ali Languages 45 
SoftwareAssurance 

Systems Center Operations 
Microsoft Manager Server Ali Languages 12 

SoftwareAssurance 

Microsoft Windows Server Enterprise Ali 2 
Languages SoftwareAssurance 

Microsoft Windows Server Standard Ali 90 
Languages SoftwareAssurance 

Fore Front Prtcn Exchg Server Ali 
Microsoft Languages SubsVL MVL Per 1050 

Device 

Microsoft 
Fore Front UAG Server Ali 1 

Languages SoftwareAssurance 
Fore Front UAG CAL Ali 

Microsoft Languages SoftwareAssurance 1 
Device CAL 

Enterprise Agreement: 

3 éves futamidő 
a futamidő végén a legfrissebb verziószámú licencek kerülnek a végfelliasználó birtokába 
a futamidő alatt folyamatosan lehetőség nyílik a legfrissebb verzió használatára 

A szerződés a desktop oldali komponensekre épül: Professional Desktop - Windows 
UPG, Office Pro., és Core CAL komponens 
Az induló szerződések licenc összetétele: Ucenc + Softver Assurene (követés). Így a 

futamidő alatt évente egyharmad rész licenc és egy év követés kerül kifizetésre. 
A második szerződéses ciklustól ez annyiban módosul, hogy csak szoftverkövetést 
szükséges fizetni (SA) - KÜM-nél most ez a ciklus zajlik. 
Az EA szerződéshez úgynevezett SA Benefitek tartoznak. Ezek oktatási napok, webes, 

hotline-os supportok incidens alapon, e-Learning anyagok. 
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2. számú melléklet 

SZÁLLÍTÓ VÉGLEGES MŰSZAKI (SZAKMAI) ÉS KERESKEDELMI AJÁNLATA 
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K üfügyminis�E�.C!.�.:.!! ... !!�.9..�!.�.�-C�(. __ t_��-�Y.�.�-�-�-···· 

KllRESI<IIDELMI AJÁNLAT 

Gylirtó Tennék Menny 
Egyetgir 

�iFtl� 
Osszú(Ft) 

l CMennvxErrvoéltár) 
Microsoft 

Office Ptofessiona1 Plus Ali 950 '!.�OOO u {;So OOO LaniZWlli!.eS SoftwareAssumnce 

Microsoft 
OfficeProPlus ALNG UcSAPk 100 J'"!. .too J' '!>W CXXJ 

MVL Pltfrm 
Windows Ptofessional Ali 

Microsoft Languages SoftwareAssutance with 950 �'!> '?>00 52- /lOS oro 
MDOP 

Microsoft 
WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL 100 M \00 � ':ft,:/ oco Pltfrm wMDOP 

Microsoft 
CoreCAL All Laoguages 950 '!>:, 1>00 Z,A b:!>S OOo SoftwareAssurance DevieeCal 

�fictosoft 
CoreCAL ALNG UcSAPk MVL 100 '" �00 ' E;t;o OOo Pltfrm DvcCAL 

Ente<prise CAL All Languages 
Microsoft SoftwareAssu.tíU1ce from CoreCAL o 5'1 'OOO o 

DeviceCal with Srv<s 

Windows Remote De$ktop Services 
Microsoft CAL All Laoguages 25 )11 Aoo 3$.2.. Sao 

SoftwareAssurance Uset CAL 

Microsoft 
Exchange Sctver St;mdard A.ll 10 .41'6 .JfJO J Al!>!l.. OOO Lan2Ui.JZeS Software.AssUHnce 

Microsoft 
SharePoUlt Intemet Sites Enterprise 2 5 !1'1 'DO . .ll �� .2o0 Ali. Language& Softwate.Ass�nce 

Microsoft 
SilattPoint Server AU Languages 3 ��&oo 2. MA 400 SoftwareAssurance 

Systema Ce.nter Configuration 
Microsoft Manager Server Ali Languages 3 u '?>00 :zgo 'foo 

SoftwateAss\lr2!lce 
Systems Centet Management Suite 

Mkrosoft Enterprise AU Languages 277 A'f� � .H g ,t,lj If 300 
Softwate.Asstm�nce 

Exchange Enterprise CAL All 

Microsoft Language• All Laoguages 200 lS 3oo 3 oro OOO SoftwareAssurance Device CAL 
wS.rvcs 

Microsoft 
Exchange Se.cver Standard All 30 Jlb /1.00 ,:, $).,' OOO Languages SofrwareAssunncc 

ForeFtont TMG Ente.rprise All 
Microsoft Languages Software.Assurance 2 &:z':> �00 A 65:} 6C() 

lProcUc 

"M.icrosoft 
ForeFront TMG Standard All 25 J&� OOO � 'US (XX) 
1...Jln2tJllges SoftwareAssurance 

� 14/20(A ;}\ /14 l 
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l 
tProcLic 

Miaosoft SQLCAL ALL AD Languages !22 .zq "00 3 .3.('.{ /lO'J Softwa.teAssurance Device CAL 

Miaosoft 
SQL Setver Standord AD Languages 2 ll�'?> JJOO ;_ Y:>;; e,oo SoftwareAssurance 1ProcLic 

Microsoft SQJ� Server SW1dard All Languages 45 )50 OOO b iSO o:>O Software.Assurt.nce 
Systems Center Operabons 

Microsoft Manager Server All La.nguages 12 �q }.oO J �" l<oo 
Softw2reA.ss\l%2nce 

Miaosoft Windows Se.rver Entetprise AU 2 S�h )lJ() 'H& /.foo LanJ>:uaaes Softwa.teAssutance 

Microsoft Windows Setver St>nd&rd AD 90 ):Z� :uo A o �og ooo Lan1ZUi2es SoftwareA.nurance 
Fore Front Prtcn Exchg Sorver AU 

Microsoft Language• Suhs VL MVL Per 1050 {;200 C 6JS Xt> 
Device 

Microsoft Fore Front UAG Server AU l i 5.:0 &oo ,( 6ióO 'OO l.all012JZeS SoftwateAssuonce 
Fore Front UAG CAL AD 

Microsoft Languages SoftwareAssurance l 5 C'? 366 0 
Derlee CAL 

Meejti)'Zé•: 
�Az ártiblázatban az árak nettó értéken szerepelnek. 
- Az át tartalmazza a behoza.tallal, a fotgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes 

költséget (vim. adók, díjak, illetékek, egyéb) 3 �re vonatkozóan. 

!il Kl' Kl 2. 
I<FKI FIE!Ildázerlntegrlldól Zlt. 

110� 8\Jlf.."lp;;�l. Hufl utca 2 
fldé�m · ; 21l7.av99-2·4-1 CIO· ·f!1'Yl�·1� . . . • .  ,.,nn;..q.o�oouc::!3 
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3. számú melléklet 

Á TADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV (MINTA) 





Szállítási szerződés "Microsoft /icencek biztosítása a Magyar Köztársaság kiilképviseletei és a 
Küfiigyminisztéríum számára" tárgyában 

Átadás-átvételi jegyzőkönyv (MINTA) 

Alulírott . . . . . . ..... (név, beosztás, szervezeti egység) Magyarország Külügyminisztériuma 
(Megrendelő) képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy a . . . . . . (Szállító) . . . . . . . . . szerződés 
szerint (szerződés pontos megjelölése) megrendelt ....... . . . . . .  termékeket (termékek pontos 
meghatározása) . . . . . . .  napon (dátum) leszállította. 

Gyártó Termék Menny Egységár Összár (Ft) 
(Ft)- (MennyxEgységár) 

Microsoft 
Office Professional Plus Ali 950 Languages SoftwareAssurance 

Microsoft OfficeProPlus ALNG LicSAPk 100 MVL P!tfrm 
Windows Pro fessional Ali 

Microsoft Languages SoftwareAssurance with 950 
MDOP 

Microsoft WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL 100 
Pltfrm wMDOP 

Microsoft CareCAL Ali Languages 950 
SoftwareAssurance DeviceCal 

Microsoft 
CareCAL ALNG LicSAPk MVL 

100 
Pltfrm DvcCAL 

Enterprise CAL Ali Languages 
Microsoft SoftwareAssurance from CareCAL o 

DeviceCal with Srvcs 

Windows Remote Desktop Services 
Microsoft CAL Ali Languages 25 

SoftwareAssurance User CAL 

Microsoft Exchange Server Standard Ali 
10 Languages SoftwareAssurance 

Microsoft 
SharePoint Intemet Sites Enterprise 

2 Ali Languages SoftwareAssurance 

Microsoft SharePoint Server Ali Languages 3 SoftwareAssurance 
Systems Center Configuration 

Microsoft Manager Server Ali Languages 3 
SoftwareAssurance 

Systems Center Management Suite 
Microsoft Enterprise Ali Languages 277 

SoftwareAssurance 
Exchange Enterprise CAL Ali 

Microsoft 
Languages Ali Languages 200 SoftwareAssurance Device CAL 

wSrvcs 

Microsoft 
Exchange Server Standard Ali 30 
Languages SoftwareAssurance 
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ForeFront TMG Enterprise All 
Microsoft Languages SoftwareAssurance 2 

1ProcUc 

ForeFront TMG Standard All 
Microsoft Languages SoftwareAssurance 25 

1ProcLic 

Microsoft 
SQLCAL ALL All Languages 122 

SoftwareAssurance Device CAL 

Microsoft 
SQL Server Standard All Languages 2 

SoftwareAssurance 1 ProcUc 

Microsoft 
SQL Server Standard All Languages 45 

SoftwareAssurance 
Systems Center Operations 

Microsoft Manager Server All Languages 12 
SoftwareAssurance 

Microsoft Windows Server Enterprise All 2 
Languages SoftwareAssurance 

Microsoft Windows Server Standard All 
90 

Languages SoftwareAssurance 
Fore Front Prtcn Exchg Server All 

Microsoft Languages Subs VL MVL Per 1050 
Device 

Microsoft Fore Front UAG Server All 1 Languages SoftwareAssurance 
Fore Front UAG CAL All 

Microsoft Languages SoftwareAssurance 1 
Device CAL 

Budapest, (dátum): . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

............................................. ... . . . ................ ................... . ............. 
Szállító képviseletében 

Külügyminisztérium 
Megrendelő képviseletében 

· · ··· · ·· ···························· ··············· · · ·i8/2a � 
/17', -
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4. számú melléklet 

FELHATALMAZÓ LEVÉL 
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Kl NCSToR 20'12, 0'1 , 03, 08: 36 CC32787 
Kincstári ügyfél iktatószáma: KÜM/17248-9/2011/Adm 

Felhatalmazó levél 

Tisztelt 

Magyar Államkincstár 
l 054 Budapest, Hold u. 4. 

Alulírott megbízom/megbízzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 
kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás( ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Külügyminisztérium Központi Igazgatás 

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 10032000-01410608-00000000 
pénzforgalmi j elzőszáma: KTK:l31 

Kedvezményezett neve: KFKI Rendszerintegrációs Zrt. 
(1135 Budapest, Hun u. 2.) 

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi CIB Bank Zrt. 11100104-12928099-01000003 
jelzőszáma: 

A felhatalmazás időtartama: 2012. év 03. hó Ol . naptól 2015. év 06. hó 30. napig', 

ViSSi!BVBRásig*. 

aj a l:'lesi!eEiési meghízáskez eiamtet Hem IEell es&te1Ri.* 

b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni •: 

az okiratok megnevezése: Megrendelő által aláírt (rész)teljesítési igazolás 

További feltételek*: 

a) Hem IEefi.iht:elE meghatéfeztísm 
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől ftiggően: 

!20 817 539 Ft 

....................... lleYi,.",em ISO l<éllja• 
c) benyújtási gyakoriság: évente egy alkalommal (pl. napi, havi, évi) 

d) fedezethiány eselén a sorba állítás időtartama leg fe lj ebb 35 nap 

e) a felhatalma2ás esal< a Kellve>méfl)'020it íFá59eli ha••ájántlá5áoal •'Bflhaté Yiss•a 
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