
Szerződés nyilvántartási szám•.Q~~~~G.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről

Cég neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ
Zrt)

KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cégjegyzék szám: 0 1-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Képviseli: Szabó Zoltán Attila
Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről:
Cég neve: EURO ONE Számítástechnikai Zfl.
KEF azonosító: 100061
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-10-041 733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480037
Képviseli: Kucska Árpád
Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Eladó

Cég neve: BRAVONET Kft.
KEF azonosító: 200519
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-09-977241
Adószám: 23768569-2-42
Bankszámlaszám: 11794008-20540285
Képviseli: Hrutka István
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató, mint Eladó

Cég neve: Flaxcom HOLDING Zrt.
KEF azonosító: 200267
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.
Cégjegyzék szám: 01-10-045798
Adószám: 13985677-2-42
Bankszámlaszám: 10300002-10580660-49020014
Képviseli: Harasztos Frigyes
Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Eladó

Cég neve: NETvisor Zrt.
KEF azonosító: 200161
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál J. u. 56.
Cégjegyzék szám: 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43



Bankszámlaszám: 10700024-04684103-51100005
Képviseli: Dr. Máthé János
Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Eladó

Cég neve: PROFITEXPERT Kft.
KEF azonosító: 100078
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla Út 152. 1-1. ép.
Cégjegyzék szám: 01-09-074894
Adószám: 10527087-2-43
Bankszámlaszám: 10103805-12413736-00000003
Képviseli: Pillmann József
Képviselő titulusa: ügyvezető Igazgató, mint Eladó

Cég neve: Rufusz Computer Informatika Zn.
KEF azonosító: 200190
Székiiely: 2030 Erd, Retyezáti u 46.
Cégjegyzék szám: 13-10-040860
Adószám: 13644545-2-13
Bankszámlaszám: 12001008-00128485-00100003
Képviseli: Fauszt Zoltán
Képviselő titulusa: vezérigazgató, mint Eladó

Cég neve: Szintézis Zn.
KEF azonosító: 100101
Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád Út 2.
Cégjegyzék szám: 08-10-001771
Adószám: 12890341-2-08
Bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000
Képviseli: Bognár Pál
Képviselő titulusa: igazgatósági tag, mint Eladó

Cég neve: Telvice Kft.
KEF azonosító: 200325
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135.
Cégjegyzék szám: 13-09-154539
Adószám: 13339076-2-13
Bankszámlaszám: 10102103-52864400-01000000
Képviseli: Szajkó György
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató, mint Eladó (a továbbiakban:

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF). (továbbiakban:
Beszerző) által TED azonosító: 2015 S 095-172105 (2015.05.19; KE-7860 2015) szám alatt a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó Intézmények
részére „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére —



2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része
eredményeképpen a Beszerző és a Eladó között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban:
KM)

KM azonosítószáma: KIvlOlOl-2OSZGRI5
KM aláírásának dátuma: 2015. november 09.
KM időbeli hatálya: 2019. november 09.
KM keretösszege mindösszesen: 50 000 000 000 HUF +AFA

2. A szerződés tárgya

2.1 .A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó „Kományzati Felhő
kapacitásbővítéséhez szükséges eszközök ás licencek beszerzése” ILrész Tárolási és
mentési kapacitás kialakításához szükséges eszközök szállítása — beszerzési igénye
megvalósítására jött létre. Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig
elvállalja az 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő termékek
szállítását a jelen szerződés I. számú mellékletben meghatározott mennyiségekben és
részletezés szerint (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó ajánlatának részét
képező Ajánlattételi lapnak/árrészletező táblázat megfelelően kell kiállítani).

2.2. A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és
a vonatkozó követelményeket ajelen szerződés és annak 2. számú melléklete tartalmazza.

2.3. Eladó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze
jelen Szerződésben és annak mellékleteiben, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfeleljen.

2.4. A jelen szerződésben meghatározott szállítást (szolgáltatások nyújtását) és
számlakiállítást az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Ujvilág utca 50-
52.) teljesíti.

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

3. I. Eladó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott termékeket jelen szerződés hatályba
lépését követő 90 napig köteles leszállítani és üzembe helyezni. ‘

3.2. Vevő a hatályba lépést követően előteljesítést elfogad, azzal, hogy Eladó mind a teljesítés,
mind az előteljesítés esetében egyszerre jogosult és egyben köteles valamennyi
leszállitandó terméket leszállítani.

3.3. Felek jelen szerződést határozott időre kötik.

a) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíraskor Ve’ó már rendelkezik a
320 2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. ~ (I) bekezdésének a)

1 A szerződés hatályba lépésének a napja a szerződés aláírásának a napja, mivel Ve’ ő

a szerződés aláírásakor már rendelkezett a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti
záró tanúsítvánnyal.



vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. * (3)
bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, úgy jelen szerződés a mindkét fél által
történő aláírással lép hatályba.

b) Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Vevő még nem rendelkezik
a Rendelet 13. * (I) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal úgy a
hatályba lépés feltétele a Rendelet 13. * (I) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró
tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsitvány) megszerzése. Vevő, a Záró Tanúsítvány
kézhez vételéről haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles elektronikus
levélben értesíteni Eladót. A szerződés ebben az esetben az erről szóló értesítést követő 5
munkanapon belül lép hatályba.

c) A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró
tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1) bekezdésében
meghatározott határidő lejártát követő munkanapon.

A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Vevő a szerződés aláírásakor tájékoztatja
Eladót.

3.4. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek
mis~degyike teljesíti.

4. A teljesítés helye és felek közötti kapcsolattartás:

4.1 A teljesítés helye:

Eladónak jelen szerződés 1. pontjában szereplő termékeket Wigner Adatközpont, 1121
Budapest, XII. Konkoly Thege Miklós üt 29-33. telephelyre kell leszállítania.

4.2 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Vevő részéről:
Név: Buza István
Beosztás: osztályvezető
Telefon szám: ±36 30 4272 401
E-mail cím: buza.istvancsaba@nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név; Molnár Róbert
Beosztás: projekt manager
Telefonszám: ±36 1 358-6421
Mobiltelefon szám: +3620261-9066
E-mail cím: molnar.robert@euroone.hu

4.3 Jelen szerződésben Ve’ ő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Juhász Attila
Beosztás: Kormányzati adatközpont és inltastruktúra üzemeltetési igazgató
Telefon szám: ±36 20 9628 584



E-mail cím: juhasz.attila@nisz.hu

Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: Beszerzési és logisztikai igazgató
Telefon szám: +36 30 73335 44
E-mail cím: kopcsányi.tibor~nisz.hu.

4.4 Felek a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés
teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 4.2-4.3 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a 4.2-4.3 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló
személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a
másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

4.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

4.6 Az e-mail 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 érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig —

a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kelt
kézbesítettnek tekinteni.

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

5.A fizetendő ellenérték:

5.1 Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 1. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

5.2 Az Eladót megillető díj teljes összege: 144 365 911,- Ft + ÁFA, azaz
Száznegyvennégymillió-háromszázhatvanötczer-kilcneszáztizenegy forint +

általános forgalmi adó.



5.3 Felek rögzítik, bogy az általános forgalmi adó mértékére a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

5.4 Az 5.2. pontban meghatározott ár tartalmazza Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerülő valameimyi költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzés
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± AFA. A közbeszerzési díj
megfizetésére a KM és a 168/2004. (V. 25.) Komi rendelet vonatkozó rendelkezései
irányadóak2.

5.5 Eladó tudomásul veszi, bogy az 5.2. pontjában meghatározott díj a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyenjogátadás
ellenértékét magában foglalja - így különösen a forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek), a kiszállítás és az üzembe
helyezés díját, a csomagolás, a csomagoló anyagok elszállításának valamint a jótállás
költségét,- ezért az Eladó jelen szerződés teljesítésével összefüggésben más jogcímen
további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen
jogcímen nem igényelheti.

6.Fizetési feltételek:

6.1 A Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem
megengedett.

6.2 Vevő a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott ellenértéket a teljesítésigazolás
kiállítását (Jelen szerződés 9. pontja) követően benyújtott számla ellenében, a Kbt. 130. *
(1) és (6) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, átutalással fizeti meg Eladónak.
Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számlát jogosult kiállítani részszámla kiállítására
nincs lehetőség.

6.3 Eladó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak szerint,
számla ellenében, Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult az őt jelen
szerződés alapján megillető ellenértékre. A benyújtandó számla kötelező melléklete a
számlához tartozó, az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.

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

6.5 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

- a számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát Vevő nevére, Vevo postafiók
címére küldi,

- a számlán szerepeltetni szükséges a termékek megnevezését, VTSZ/SZJ számát,
Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot a fizetési
határidőt (30 nap a KM V. 2.1 pontjában rögzítettek szerint),

1 A közbeszerzési díjat Ve’o köz’etlenül a KkF reszere lizeli flies.



- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. *-a szerinti előírásoknak,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

6.6 A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla és mellékletei központi iktatójába
(1389 Budapest, PE: 133.) érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a
Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

6.7 Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. * (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatot
fizet Eladónak. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Eladó a számlát nem a 8.4. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.

6.8 A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról S
(nyolc) naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni.

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

6.10 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összernggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

6.11 A számlán csak a KIvI hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek.

6.12 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KI”! V.2. pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.

6.13 A Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

7. A teljesítés módja:

7.1 A teljesítéssel kapcsolatos általános előírások

7. 1.1 Eladó jelen szerződés keretében a 2. számú mellékletben meghatározott
követelményeknek megfelelő termékeket köteles szállítani a I. számú mellékletben
meghatározott mennyiségekben és részletezés szerint Vevő részére, valamint köteles a
jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadni Vevő részére.

7.1.2 Eladó ajelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, köteles leszállítani. Eladó köteles a
tern’ékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

(MI»9



7.1.3 Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által
előírt tartozékot is).

7.1.4 Eladó valamennyi termékhez köteles me]lékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni
az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, Így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást (elsősorban magyar nyelven,
azonban ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol
nyelven). Ajótállásra vonatkozó okmányokon Fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát
valamint ajótállás kezdőidőpontját és időtartamát.

7.1.5 Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken valamint a termék
csomagolásán. Eladónak a vonalkódot a termékenjól látható helyen (p1. a termék teteje)
úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a
termékenlcsomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le. Eladónak
a szerződés hatályba lépését követő második munkanapon fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő kapcsolattartójával a vonalkódok rendelkezésre bocsátása érdekében.

7.1.6 Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt két munkanappal Írásban értesíteni Vevőt
a szállítás időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eszköz megnevezését és gyári
számát tartalmazó táblázatot nem szerkeszthető (p1: pdf) és szerkeszthető formátumban
(p1.: .xlsI.xlsx) (a továbbiakban: kimutatás). Eladó a termékek szállítását mindaddig nem
kezdheti meg, míg a jelen Pont szerinti kimutatást nem küldi meg Vevőnek.

7.1.7 A 7.1.6. pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított
termék tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg, de csak
abban az esetben, ha a kimutatást Eladó megküldte Vevő részére. A szállítás és az átvétel
közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

7.1.8 Eladónak amennyiben a termékre vonatkozóan lehetséges - át kell adnia Vevő részére a
magyar nyelvű műszaki dokumentációt.

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

7.1.10 Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner
Adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

7.1.11 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. * (4) - (5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt
haladéktalanul értesíteni.

7.1.12 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megne’ezett alvállalkozókat
veheti igénybe.



7.1.13 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek alvállalkozó
bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő)
alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy alvállalkozó bevonására a Kbt.
128. ~ (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell
alkalmazni azzal, hogy Eladónak a hivatkozott bekezdésekben megnevezett
dokumentumokat (bejelentést, nyilatkozat stb.) legalább a megnevezett
személy/alvállalkozó teljesítésbe történő bevonása előtt 5 munkanappal át kell adnia.

7.1.14 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladónak alvállalkozó és/vagy hanriadik személy
igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy
igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7.1.15 Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt
fizetési kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó
irányába terheli.

X. Átadás-átvéteire vonatkozó előírások

8.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

8.1.1 Vevő ajelen szerződés keretében leszállítandó termékeket, a szerződés 7.1.4. pontja szerinti
dokumentumokat átadás-átvételi eljárás keretében a szerződés 7.1.6. pontjában
meghatározottak szerinti értesítést követően, a teljesítés helyén (Jelen szerződés 4.1. pontja
szerint) veszi át hétfZítől-csütörtökig 8:00-14:O0óraközött, pénteken 8:00-12:00 óra között.
Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a
termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A
szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére
Vevő gondoskodik.

8.1 .2 Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat
kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám (szoftver

esetében), példányszám (dokumentum esetében)),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- 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 azon termékek felsorolása (típus, gyártmány,

gyáriszám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta. termékenként az átvétel
megtagadásának az indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja.

- Felek képviselőinek aláírása.



8.1.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részérő]
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

8.1.4 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményének figyelembevételével állapították meg.

8.2 A bardverek átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok

8.2.1 Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

Mennyiségi átvétel szabályai

8.2.2 A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett

mennyiséggel,
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szerződés 7.1.6 pontjában

meghatározott táblázatban feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó ajelen szerződés I. számú mellékletében megadott termékeket szállította

e le (szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám szerint),
- a termék megfelel-e jelen szerződés 7.1.2-7.1.5. pontjában meghatározott

előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához

szükséges tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges

dokumentumokat (7.1.4. pontban meghatározott dokumentumok) átadta-e vagy
megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét.

8.2.3 Vevő a sikeres átvételt a sikeres átvételről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv és a
szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének
valamint jelen szerződés azonosító számának), melynek egy példányát az átadás-átvételi
jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

8.2.4 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett

mennyiséggel,
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szerződés 7.1.6 pontjában

meghatározott táblázatban feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem a jelen szerződés I. számú mellékletében megadott termékeket

szállította-e le (szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám
szerint),

- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 7.1.2-7.1.5. pontjában
meghatározott előírásoknak,

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak
rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékokat (ideérte Ve’ ő által elő írt
tartozékokat is),

- Eladó a termékkel eg)ütt nem vag) nem teljes körűen adta át annak



rendeltetésszerű használathoz szükséges dokumentumokat (7.1.4. pontban
meghatározott dokumentumok) és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus helyét.

8.2.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét

Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges

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

8.2.6 Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre a 8.2.2 -8.2.5. pont valamint jelen pont vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

8.2.7 A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket üzembe helyezi jelen
pontban meghatározottak szerint. Az üzembe helyezés keretében Eladó feladata:

- eszközök bekapcsolása;
- státuszjellemzők ellenőrzése,
- az üzembe helyezés során felmerült hibák elhárítása;

8.2.8 Sikeres az üzembe helyezés, ha az üzembe helyezést követően az eszközök
státuszjellemzői a 2. számú mellékletben meghatározottak megfelelnek, és Eladó az üzembe
helyezés során felmerült hibákat elhárította. A sikeres üzembe helyezésről átadás-átvételi
jegyzőkönyv készül.

8.2.9 Sikertelen az üzembe helyezés és az átvételt Vevő megtagadja, amennyiben a szállított
eszközök ellenőrzött funkciói nem megfelelően működnek (státuszjellemzők nem felelnek
meg a 2. számú mellékletben meghatározottaknak). A sikertelen üzembehelyezésről
jegyzőkönyv készül, ahol a felek rögzítik a sikertelen üzembe helyezés legfontosabb
eseményeit és az ismételt üzembe helyezés időpontját.

8.3 Licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.3.1 Eladó jelen szerződés keretében szállítandó licenceket az alábbiak szerint köteles átadni.

8.3.2 Amennyiben ajelen szerződés keretében szállítandó hardverekhez van olyan, az elvárt
működéshez szükséges szoftver, szoftver komponens, mennyiségi, teljesítmény és/vagy
funkció licenc (a továbbiakban: licenc), amely a hardver működéséhez szükséges, akkor Eladó
köteles azt a hardverrel együtt szintén leszállítani és Vevő részére alábbiak szerint átadni.



8.3.3 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek
rendeltetésszerű. jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó a jelen
szerződés 7.1 .4. pontjában meghatározottakon kívül különösen az alábbi papíralapú vagy
elektronikus dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:

- licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
. a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését

(amennyiben ez értelmezett),
. a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
. a licencekhez tartozó felhasználószámot (db) és a licenc felhasználási feltételeit

(amennyiben ez értelmezett),
. a maximális konkurens felhasználószámot (db), valamint annak leírását, hogyan

történik a felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).

8.3.4 Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

8.3.5 Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a licencek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

9.Teljesítésigazolás

9.1 Eladó jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés
1. számú mellékletében meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult
(amennyiben van a termék működéséhez szükséges a szerződés 8.3.pontja szerinti licenc,
akkor azzal együtt) és az üzembe helyezés sikeresen megtörtént. Szerződő Felek
megállapodnak, hogy jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatokat nem tekintik
osztható szolgáltatásnak.

9.2 Eladó jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatai teljesítését követően
haladéktalanul köteles átadni Vevőnek a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott valamennyi termék sikeres mennyiségi átadás-átvételéről készült
jegyzőkönyv(ek)et (melynek mellékletei a szállítólevelek) és a sikeres üzembe helyezésről
készült átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Az előzőekben meghatározott dokumentumok
átvételét követően Vevő 5 munkanapon belül kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot,
melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Vevő a teljesítést igazoló
bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az előzőekben meghatározott, a
termék működéséhez szükséges licenceket és a dokumentumokat nem vagy nem teljes
körűen adja át.

9.3 A teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell ajótállási határidő kezdetét.

10. JótáHás körébe tartozó hibajavítás

10. 1 Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre teljeskörű (hardver és licenc elemekre
is kiterjedő) 36 hónap jótállást vállal. A jótállás kezdete valamennyi, jelen szerződés
keretében szállítandó termék esetében a termékek sikeres üzembe helyezéséről készült
átadás-át’ ételi jegy zőköny’ időpontja.



10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum
követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek
mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.

10.3 Vevő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek
valamelyikén, írásban teheti meg:

E-mail cím: help@euroone.hu
Telefonszám: +3620261-9066

10.4 Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül
írásban (faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.

10.5 A meghibásodásra vonatkozó hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
- észlelt hibajelenség leírása
- hibabejelentés száma, időpontja

10.6 Eladónak a hibabejelentést követő 4 órán belül vissza kell igazolnia a hibabejelentést
Vevő azon elérhetőségén, melyen a hibabejelentést megtette.

10.7 Eladónak a hibabejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie 72 órán belül el kell
hárítania a hibát.

10.8 Ameimyiben a hibát Eladó csereeszközlcserealkatrész biztosításával hárítja el a
csereeszkőzt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, az átvételét Vevő eszközmozgási
bizonylattal (Szállítólevél) aláírásával igazolja. A jótállás keretében kicserélt
eszköz/alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számítandó, de nem
lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás
eszközök/alkatrészek az Eladó tulajdonába, a hibás eszköz helyett kapott
csereeszközöklcserealkatrészek Vevő tulajdonába kerülnek.

10.9 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

l0.loJótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül)
hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz,
szoüver1i~issítéseibez.

10. II Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoflver&issítések díjmentes
letöltési lehetőségét.

10. 12 Az eszközök firmware &issítéseinek Ietölthetőnek kell lennie a jótállási idő lejárta után
is, a termék életciklusának végéig, de minimum 8 évig.



10.13 A jótállási kötelezettség teljesitésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen
a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszáHási díjat, szállítási
költséget — az Eladó viseli.

11. Kötbér

11.1 Amennyiben jelen szerződés 3.1. pontjában meghatározott határidőig olyan okból,
amelyért Eladó Felelős, jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott termékek átadás-
átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől
(késedelem, vagy hibás teljesítés) függően — késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles.

11.2 A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %‚ a késedelem 11.
napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

11.3 A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kőtbéralap 20%. A hibás
teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értéke 25 %-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

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

11.6 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —

jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér
megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

12. Felhasználói jogok, jogszavatosság

12.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében szállított szofiverekre
(ideértve a termékek elvárt működéséhez szükséges szoftvereket és szoftver
komponenseket, mennyiségi, teljesítmény és/vagy fünkció licenceket) nem kizárólagos

szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szofiverre vonatkozóan a
licenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szofiverre
vonatkozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a
szofiverre és a hozzá tartozó dokumentáciokra. Vevojelen Pont szerinti felhasználási joga
kiterjed minden ismert felhasználási modra.

12.2 Ve’o a jelen szerződés keretében szallitott s olhert kizárólag a jelen szerződésben
valamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés a szolher licence szerződése ellentmondó



rendelkezéseket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen
szerződés keretében szállított szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen
vagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével —

másolatot nem készíthet, Illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja
tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy
azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoflver használata egységes termékként
engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

12.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő
számára készített dokumentációk vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek
keretében azokat — különösen, de nem kizárólagosan — minden további díjfizetés nélkül
átruházhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal
jogosult a dokumentációkat módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni.

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

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

12.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai
teljesítéséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan
tartalmú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogaisak megszerzését
és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

12.7 A 12.4 -12.6 pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót
jelen szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem
felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulásjogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal
jogosult felmondani.

12.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel
összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Eladó köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban
felmerült minden kárát és költségét.

13. Titoktartás

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

13.2 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.

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

13.4 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 Vevőnek.

Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
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

14. Vis Major

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

14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, 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 láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
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;
I) zendülés, rendzavarás, zavargások.

14.3. A vis maiornak közvetlen összefUggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefUggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

14.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles a Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének to’ábbi módjáról. Amennyiben a Ve’ő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad. a Eladónak to’abb kell teljesítenie szerződéses



kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kelt keresnie minden ésszerű
alternatív módot a teljesítésre.

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

14.6’ Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől Írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli
a vjs maior miatt felmerült kárát.

15. Szerződésszegés, felmondás

15.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

15.2. Vevő jelen szerződést Eladóhoz intézett Írásbeli nyilatkozatával Eladó súlyos
szerződésszegése esetén, azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Eladó jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidő tekintetében 60 napot

meghaladó késedelembe esik,
b) Eladó jelen szerződésben foglalt valamely — az a) pontban nem nevesített

kötelezettségét — saját érdekkörében felmerült okból, ismételten, Vevő erre vonatkozó
felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

15.3. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést a Kbt. 125. ~ (4) — (5) bekezdésében
meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén 60 napos felmondási idővel
felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést -jogszabályban foglalt eltérő rendelkezés hiányában
— azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen
felszámolási eljárást rendeltek el, vagy ha a másik fél jogutód nélküli megszűnését
határozza el.

15.5. Eladó Vevőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával Vevő súlyos szerződésszegése esetén
jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani amennyiben jogszabály, így
különösen a csőde’járásról ás felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény, a
szerződés felmondásának lehetőségét nem korlátozza, illetve nem zárja ki. Súlyos
szerződésszegésnek minősül, ha Vevő jelen szerződésben meghatározott valamely
kötelezettségének Eladó erre vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az Írásbeli
felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget.

15.6. A szerződésszegésre a jelen pontban szabályozottakon túlmenően a KM rendelkezéseit
kell alkalmazni.



16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések:

16.1. Jelen szerződés fószövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fi5
szövegének rendelkezését kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a
hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KIVI-ben
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.2. Eladó ajelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 3. ~ (I) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Eladó tudomásul veszi, hogy a Jelen 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 hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

16.3. Eladó Jelen szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat,
bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat a jelen szerződést érintő ellenőrzés és a
monitoring során a Jogszabályban arra feljogosított, illetve kötelezett szervezetek
bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani, továbbá az ellenőrzéshez és a
monitoringhoz szükséges információk, adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek
megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni.

16.4. Felek Jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak, illetve a Ptk.
szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatJák.

16.5. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak.

16.6. Felek kijelentik, hogyJelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazza, Így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat
vesztik.

16.7. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során
felmerült vitákat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően
közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére tett
tárgyalásaik nem vezettek eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes
bírósági fórumokat választják.

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

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

I. számú melléklet: Megrendelt termékek leírása és árlista (az ajánlattételi lapnak
megfelelően kell kitölteni)



2. számú melléklet: Műszaki leírás (ajánlattételi dokumentáció közbeszerzési műszaki
leírása)
3. számú melléklet: Teljesítés igazoló bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: KM teljesülésigazolás

16.1O.Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű, úgy kötetes a szerződéshez a Kbt. 125. ~ (7)
bekezdése szerinti igazolást csatolni a szerződéshez.

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

A szerződés 16. számozott pontból és 5 mellékletből áll. A szerződést a Felek áttanulmányozás
után, mint szándélcukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt öt eredeti példányban
jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2017. október 16.
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1. számú melléklet

Ajánlati ár részletezése

Megrendelt termék és árlista

Közbeszerzési .. . . .. . .
. . Netto ‚ .. . Kozbeszerzesi KozbeszerzesiMennyise Mennyisegi . . . . Kozbeszerzesi dijjal novelt Netto osszar .. ..

. KEF kod Termek megnevezese egysegár . . . dij osszeseir dijjal novell nettó
g egyseg (I~’) díj (Ft) netto egysegar (Ft) (Ft) összár (Ft)

2 kontrolleres 90 TB + 9 TB kapacitasu taroló a szukséges licencekkel ‘v 120500 392 Ft 2 410 008 Ft 122 910 400 Ft

HPE 3PAR 8440 2N+SW
1 db H6ZO7B Storage Field Base adattároló 8 238 920,00 164 778,40 8 074 141,60 8 238 920,00 164 778,40 8 403 698,40

eszköz

2 db H6ZOOA ~ 618 624,00 12 372,48 606 251,52 1 237 248,00 24 744,96 1 261 992,96

88 db K2P94B 5FF ~g~R 80 iZrB+SW 10K 295 000,00 5 900,00 289 100,00 25 960 000,00 519 200,00 26 479 200,00

3 db E7Y71A HPE3PAR 8000 SFF(2.5in) FId 1 051 226,00 21 024,52 I 030 201,48 3 153 678,00 63 073,56 3 216 751,56

HPE 3PAR 8440 All-in Multi
I db L7E7IA system SW LTU segédprogram 4 405 654,00 88 113,08 4 317 540,92 4 405 654,00 88 113,08 4 493 767,08

licensz

HP Installation and Startup
88 db H~Ts2olS Service b szint’- HP gyártói 73 574,00 1 471,48 72 102,52 6 474 512,00 129 490,24 6 604 002,24

támogatás

3 A közbeszerzési díjai Vevő közvetlenül a KEF részére fizeti meg.



HPITS2O15 HP 4 h 24x7 HW Support b szint 38932,00 778,64 38 153,36 10278048,00 205 560,96 10483608,96264 db _056 ‘- HP gyártói támogatás

HP Premier Flex LC/LC 0M4 2f12 db QK734A 17 320,00 346,40 16 973,60 207 840,00 4 156,80 211 996,805m Cbl összekötő kábel

HP Installation and StartupHPITS2O1 54 db Service b szint ‘- HP gyártói 73 574,00 I 471,48 72 102,52 294 296,00 5 885,92 300 181,92
— támogatás

HPE 3PAR 8440 2N+SW
1 db H6ZO7B Storage Field Base adattároló 8 238 920,00 164 778,40 8 074 141,60 8 238 920,00 164 778,40 8 403 698,40

eszköz

HP 3PAR 8000 4-pt 16Gb FC . 618 624,00 12 372,48 606 251,52 1 237 248,00 24 744,96 1 261 992,962 db H6ZOOA
Adapter adattároló eszköz

HPE 3PAR 8000 1.8TBi-SW 10K88 db K2P94B 295 000,00 5 900,00 289 100,00 25 960 000,00 519 200,00 26 479 200,00SFF HDD adattároló eszköz

HPE 3PAR 8000 SFF(2.Sin) FId3 db E7Y71A 1 051 226,00 21 024,52 I 030 201 ‚48 3 153 678,00 63 073,56 3 216 751,56int Dr End

HPE 3PAR 8440 All-in Multi-
1 db L7E71A system SW LTU segádprogram 4 405 654,00 88 113,08 4 317 540,92 4 405 654,00 88 113,08 4 493 767,08

Iicensz

HP installation and StartupHPITS2O1588 db Service b szint’- HP gyártói 73 574,00 1 471,48 72 102,52 6 474 512,00 129 490,24 6 604 002,24
támogatás

HPITS2O15 HP 4 h 24x7 I-lW Support b szint 38 932,00 778,64 38 153,36 10 278 048,00 205 560,96 10 483 608,96264 db
‘- HP gyártói támogatás

12 db QK734A HP Premier Flex LC/LC 0M4 2f
Sm Cbl összekötő kábel 17 320,00 346,40 16 973,60 207 840,00 4 156,80 211 996,80

HP Installation and StartupHPITS2O154 db Service b szint’- HP gyártói 73 574,00 1 471,48 72 102,52 294 296,00 5 885,92 300 181,92
— támogatás

legalább 2 magnós, 24 Imzettás szila~osegység~ ‘. ~. ~:“1 ::~“ ‘~ I ~“~r ‘~ . ‚‚ h’’ ‘ : 6’498.711’Ft 129 974 Ft 6 628 685 Ft



HP MSL2024 0-Drive Tape 456 611,00 9 132,22 447 478,78 456 611,00 9 132,22 465 743,221 db AK379A Library archiváló eszköz

HPE MSL LTO-7 FC Drive
2 db N7P36A Upgrade Kit egyéb kiegészító 917 819,00 18 356,38 899 462,62 1 835 638,00 36 712,76 1 872 350,76

eszköz

HP Ultrium Universal Cleaning 25 291 ‚00 505,82 24 785,18 25 291,00 505,82 25 796,821 db C7978A Cartridge beépitő keret

3 db HPITS2O15 HP Installation Service c szint 29 113,00 582,26 28 530,74 87 339,00 1 746,78 89 085,78HP gyártói támogatás

3 db HPITS2O1 5 HP 4 h 24x7 HW Support c szint 98 710,00 1 974,20 96 735,80 296 130,00 5 922,60 302 052,60
‘- HP gyártói támogatás

HPE LTO-7 Ultrium 20 Pk egyéb 876 128,00 17 522,56 858 605,44 876 128,00 17 522,56 893 650,561 db C7977ANL kiegészitó eszköz
HP M5L2024 0-Drive Tape 456 611,00 9 132,22 447 478,78 456 611,00 9 132,22 465 743,221 db AK379A Library archiváló eszköz

HPE MSL LTO-7 FC Drive
2 db N7P36A Upgrade Kit egyéb kiegészító 917 81 9,00 18 356,38 899 462,62 1 835 638,00 36 712,76 I 872 350,76

eszköz

HP Ultrium Universal Cleaning 25 291 ‚00 505,82 24 785,18 25 291,00 505,82 25 796,821 db C7978A Cartridge beépitő keret

3 db HPITS2OI5 HP Installation Service c szint’- 29113,00 582,26 28 530,74 87 339,00 1 746,78 89 085,78HP gyártói támogatás

db HPITS2O15 HP 4 h 24x7 HW Support c szint 98 71 0,00 1 974,20 96 735,80 296 130,00 5 922,60 302 052,60
‘- HP gyártói támogatás

HP LTO6 MP Ultrium Non
1 db C7976AN Custom LbI 20 Pk mágnesszalag 220 565,00 4 411,30 216 153,70 220 565,00 4 411,30 224 976,30

adatkazetta

Meglévő tárolók egység.24 db;diszkkeI’vaIó’ibőiítéihe~züksé~&Iiéen&k’ ~ . .7L366808Ft 347 336 Ft 17 714 144 Ft



HP 3PAR 7400 OS Suite Drivedb BC774A 89 054,00 1 781,08 87 272,92 1 068 648,00 21 372,96 1 090 020,96LTU segédprogram licensz

HP 3PAR 7400 Replication Suite 55 486,00 1 109,72 54 376,28 665 832,00 13 316,64 679 148,6412 db BC776A Drive LTU segédprogram licensz

HP 3PAR 7400 Data Opt Suite 77 252,00 1 545,04 75 706,96 927 024,00 18 540,48 945 564,48db 8C778A Drive LTU segédprogram licensz

HP 3PAR 7400 Virtual Domainsdb BC792A 34 641 ‚00 692,82 33 948,18 415 692,00 8 31 3,84 424 005,84Drive LTU segédprogram licensz

HPITS2O1S HP 4 h 24x7 I-lw Support b szint144 db 38 932,00 778,64 38 153,36 5 606 208,00 112 124,16 5 718 332,16
‘- HP gyártói támogatás

HP 3PAR 7400 OS Suite Drive12 clb BC774A 89 054,00 1 781,08 87 272,92 1 068 648,00 21 372,96 1 090 020,96LTU segédprogram licensz

HP 3PAR 7400 Replication Suite 55 486,00 1 109,72 54 376,28 665 832,00 13 316,64 679 148,6412 db 8C776A
Drive LTU segédprogram licensz

HP 3PAR 7400 Data Opt Suite 77 252,00 1 545,04 75 706,96 927 024,00 18 540,48 945 564,4812 db BC778A
Drive LTU segédprogram licensz

HP 3PAR 7400 Virtual Domains12 db BC792A 34641,00 692,82 33948,18 415692,00 8313,84 424005,84Drive LTU segédprogram licensz

144 db HPITS2OI5 HP 4 h 24x7 HW Support b szint 38 932,00 778,64 38 153,36 5 606 208,00 112 124,16 5 718 332,16
- HP gyártói támogatás

Osszeseu ár (nettó) . . . ‘-‘:..,~~‘ ~ ~~2187 318 Ft -147 253~229Ft-



2. számú melléklet
fvlűszaki leírás (ajánlattételi dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása)

Kormányzati Felhő kapacitásbővítéséh ez szükségesfejlesztések

műszaki melléklet

Készítette a WFI és Km ‘nán;’zati -idatközpont ágazat
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1 A heszerzés tárgya
A beszerzés célja két telephelyen számítási kapacitást biztosító rack és penge kialakítású
szerver eszközök, valamint a penge szerverekhez tarozó virtulaizációs licencek szállítása,
továbbá adat tárolási. mentési eszközök és licencek szállítása az alábbiak szerint.
I. részaj ánlat: Számítási kapacitás
Két telephelyen létrehozandó számítási kapacitás, összesen:

1. 2 db penge keret
2. 8 db pengeszerver, plusz 12,5% (1 db) pengeszerver mennyisegi e térés
3. 4 darab rack mount kialakítású szerver
4. A 8 db penge szerverhez szükséges VMware Vsphere Enterprise Plus licencek, plusz

12,5%
(). db) pengeszerverhez szükséges VMware Vsphere Enterprise Plus licencek
mennyiségi eltérés,

a továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően.
II. részajánlat: Tárolási és mentési kapacitás
Két telephelyen létrehozandó tároló és mentési kapacitás, összesen:

1. 2 db 2 kontrolleres 90 TB kapacitású tároló a szükséges licencekkel, ill. mennyiségi
eltérésként plusz 10% (9 TB) bővítés mindkét eszközhöz

2. 2 db legalább 2 magnós, 24 kazettás szalagos egység
3. Meglévő tároló egység 24db diszkkel való bővítéshez szükséges licencek

a továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően.

2 Általános rendelkezések

2.1 Gyártósernlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. 5(3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a
közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági
szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog,
eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat
helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

2.2 Gy’irtói a(latlap és megfelelőségi táblázat

Ajánlattevő köteles a szakmai ajánlat részeként a megajánlott eszközre vonatkozó gyártói
adatlap. és/vagy gyártói dokumentáció (ami minimálisan azokat a paramétereket tartalmazza,
amel’,ekkel szemben a Műszaki Leírás feltételeket szab meg). attól Wggőeit hog’ melyik
dokumentum tartalmazza a megajánlott eszközök olyan részletes leírását, melyből
.‚janlatkérö minden ketséget kizáróan meg tudja állapítani a műszaki leírásban meghatározott
műszaki feltételeknek és az esetleges egyenértékűségnek való megfelelösségét a megajánlott
termékeknek. A megfelelőségi táblázat megadott oszlopában eg’értelműen meg kell jelölni.



hogy az egyes terméktulajdonságok tekintetében a dokumentáció mely oldala, illetve mely
pontja tartalmaz információt, amely alapján az ajánlatkérő az iclott műszaki paraméter
megfelelőségéröl meg tud győződni. A gyártói adatlap/dokumentáció alatt ajánlatkérő olyan
termékekhez kötődő (termékdokun-,entáció részét képező) meglévő, standard műszaki
adatokat tartalmazó dokumentumokat ért. amelyek a teljesítésre képes ajánlattevök által
elérhető, letölthető a gyártó weboldaláról. jelen közbeszerzéstől függetlenül. Ezen
dokumentumokat nem kell a gyártó vagy magyarországi képviseletének aláírnia. A gyártói
adatlap/dokumentáció kizárólag kereshető elektronikus formában angol vagy magyar nyelven
kell benyújtani a Kbt. 41.* (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben
ajánlattevő nem tudja ezen dokumentumokat legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátni, úgy a dokumentumok — az előírt műszaki követelmények szempontjából
releváns részét - papíralapon is be kell nyújtani angol vagy magyar nyelven. Amennyiben az
egyenértékű rendszer tekintetében Ajánlatkérő konkrét egyenértékűségi követelményeket Írt
elő az alábbiak szerint, akkor a termékdokumentációhoz f~ízött ajánlattevői nyilatkozatban
egyértelműen meg kell jelölni, hogy az egyes terméktulajdonságok tekintetében a
dokumentáció mely oldala, illetve mely pontja tartalmaz információt, amely alapján az
ajánlatkérő az egyenértékűségi követelmények teljesítéséről meg tud győződni. Ajánlatkérő a
csatolt termékdokumentáeió és ajánlattevői nyilatkozat alapján győződik meg a tennék
egyenértékűségéről.

A szakmai ajánlat részeként a gyártó vagy a gyártó magyarországi képviseletének nyilatkozata
szükséges abban az esetben, ha a benyújtott gyártói adatlap és/vagy gyártói dokumentáció nem
tartalmazza valamely, a megfelelőségi táblázatban meghatározott műszaki feltételeknek és az esetleges
egyenértékűségnek való megfelelősséget igazoló paramétert. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
megajánlott termék (szo&ver vagy hardver) azon, Ajánlatkérő által előírt műszaki minimum
követelménynek való megfelelőségét igazoló pontos paraméterét/paramétereit. amelye(ke)t az ajánlat
részeként benyújtásra kerülő gyártói adatlap és/vagy gyártói dokumentáció nem tartalmaz.

3 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások (minden
részajánlat tekintetében)

3.1 A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlatí retell elvaras

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
. Kérjük az ajánlatban megadni a következő adatokat hardver eszköztípusonként külön-

külön:
- Fizikai méretek (Rack tinitban és mélységben)
- Hőkibocsátás
- Maximális villamos energiaigény (kVA)
- Éves átlagos villamos energiaigény (kWh)
- Ozemi hőmérséklet tartomány
- Üzemi páratartalom tartomány
- Teljes konfiguráció tömege

. az ajánlott eszközökre vonatkozó, műszaki megfelelőségi táblázat benyújtása, a
megadott muszaki paraméterek tételes fekorolásával;



o gyártó vagy a gyártó magyarországi képviseletének nyilatkozata arról, hogy a
megajánlott eszközök 3.2-3.5 és a 4 fejezetekben előírt műszaki követelményeknek
megfelelnek (azaz a gyártó vagy gyárto magyarországi képviselete által tett nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszközök teljesítik az műszaki megfelelőségi
táblázatban meghatározott elvárt műszaki paramétereket és a műszaki leírásnak való
megfelelőséget — lásd 2.2 alfejezet).

3.2 A niegajánlott esiközökkel kapcwlatos általáno% elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kiüjtóként semmilyen módon
megjelölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább
erre az időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
Aionosító Követelmén
K-i A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a

hütési igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott
‚ konfigurációra vonatkozólag maximális terhelés esetén 15 kW-t. Az ajánlott

rend~zer géptermi elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket
támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban.

K-2 Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben
beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele 1i~jja
ki.

K-3 Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és támogatás
vesztése nélkül — az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600 mm x 1200 mm
rackszekrénybe.

K-4 A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az
Ethernet kábelezés 10Gbps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-SR, MM
850, LC-LC). A menedzsment csatlakozás I Gbps, réz alapú Cat.6 IJTP
kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez kell
alkalmazkodnia.



Környezeti igények

K-S Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy
kiemelkedő teljesítményű hűtést Vagy Villamos ellátást

Megbízhatóság
I.Azonosito: .Kovetelmény

K-6 Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (raekszekrény. aktív
~‚_1bgyasztók)______ ______________________________________

K-7 Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés. stb.) redundánsak és működés
[ közben külön-külön. egyesével cserélhetők legyenek

3.3 Egyéb szükséges, az Ajánlattevo által biztositolt általános

kiegészítők, feladatok

Azonosító Követelmény ‘ -‘ .

A több részegységből áll&e~közöknél az egyes komponénsek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozók és kábelek.

K-9 A megajánlott eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden
eszköz, alkatrész.

K-b Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben té~zletezett eszközök leszállítása az
Ajánlati dokumentációban meghatározott helyre

K-Il Szállítás előtt vonalkódos azonosító inatricával kell az eszközöket ellátni. A
vonalkódos matricákat Ajánlatkérő biztosítja.

3.4 Eszközök elhelyezése

Azonosító Követelmény .

K~l2’ Az és~közök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérö által biztosított) 600 mm x
1200 mm alapterületű, 47 U magas rackszekrényekben kell elhelyezni.

3.5 Csatlakozás az ellátó hálózathoz

Azonosító Követelmény
K-13 EN 603d9 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 fázis) ha ezen kívül más típusú

csatlakozóra van szüksége az Ajánlatte’őnek, anirnk biztosítása az Ajánlattevö
feladata.

K-14 Ajánlattevőnek kell gondoskodnia a belső elosztásról. A rendszer eszközökkel
szállításra kerülő PDU egységek rack unitokban való elhelyezése nem
megengedett. ezért olyan ki’itelű elektromos energia szétosztó eszközök
kerüljenek leszállításra. amelyek rackben való rögzítése a rack unitokon kívül
történik. (DK7955. 131 eszközhöz hasonló kivitellel).

1(15 Ajánlattevőnek kell gondoskodnia rackszekrénvenként a beszerelési ter’
alapján_elhelyezett_eszközöknek megfelelő menny iségú aljzatróL

1(16 Ajánlattevőnek kel’ gondoskodnia redundáns elosztásról minden
rackszekrényben. _______________ __________



Beszerzési igény:

Amennyiben az Ajánlatkérő által biztosított rack szekrény nines tele —

fizikailag Vagy hő terhelésileg — akkor az üzembiztonság érdekében további
20% aljzatot kell az Ajánlattevőnek még hozzászárnítania/biztosítania.

. Pengeszerverek esetén lokalitás szempontjából 2 db azonos mennyiségű és minőségű
Számítási kapacitás, amely két különböző budapesti telephelyen kerül elhelyezésre.

. A rack mount szerverek esetén 1 telephelyen történik az elhelyezés

Az eszköz fizikai elhelyezésére a „3.4 Eszközök elhelyezése” fejezetben kifejtett szabályok
vonatkoznak.

4.1 Pengekeret (blade chassis)

Beszerzési igény: 2 db penge keret, telephelyenként l-I.
Egyéb leszállítandók: Keretenként 4 darab 5 méteres SAN és 4 darab 5 méteres LAN kábel.
A pengekereteknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
Azonosító Követelmény
P-I __________________ ____

P-2
P-3.
P-4

A pengekereteknek minimum 16 pénje_befogadá~ára alkalmasnak kell lennie .

Rendelkezzen távoli menedzsment lehetőséggel a keretre és a pengékre
Redundáns menedzsihént~modullaI rendélke~zén
Redundáns IPMI 2.0 menedzsment interfésszel rendelkezzen, a pengékre is
használható módon
Redundáns, az Összes szerver helyet (slot) kiszolgálni képes, valamint külső
eszközök irányába legalább 4 porttal rendelkező, legalább portonként 16 Gb
FC kapcsolót kell tartalmaznia, amely a meglévő HP SN8000B SAN director-t
natív módon támogatja. Ha a megajánlott eszközhöz történő csatlakozáshoz
szükséges valamilyen vónali meghajtó (trans~eiver), ákkbr azt is meg kell
ajánlani. Amennyiben a megajánlott eszköz portjainak hásÉnálatához licence
szükség~s, akkor azt a teljes kiépítésre meg kell ajánlani.
Redundáns és az összes szerver helyet (slot) kiszolgálni képes legalább
portonként 10 GbE Ethernet kapcsolót kell tartalmaznia, amely mindegyike
támogatja a következő tünkcionalitást:

. a keret maximális kapacitását 4x10 GbE Ethernet sebességgel kell
kiszolgálnia,

. legalább 4 port 10 GbE sebességű csatlakozási lehetőség a külső
eszközök eléréséhez, SFP+ multi modusú dual LC/LC vonali meghajtó
(transceiver) fogadására képes,

. az egy keretben lévő két kapcsoló egymással is kapcsolatban van és egy

.--

logikai egységet képez (stack)
. támogatja az IEEE 802.1cl VLAN szabványt, egy időben egyszerre

legalább 1000 VLAN kialakítható,
. tamogatja az IEEE 802.3ad Link Aggregation szabványt,
. SNMP-vel menedzselhető

. reszaján]at: Számítási kapacitás kialakításához szükséges
szközök szállítása

P-5

P-6



. az összes üzembe helyezhető penge beköthető 4x1.O Gbps Ethernet
sebességgel

P-i A keretben az I O modulokat a teljes kiépítettségre kell kiépíteni és licencelni
P-8 A keretben a switcheknek stackelhetőeknek kell lenniük és LACP-t kell

támogatniuk
P-9 A keretnek minimum 6 darab I/O bayt (I/O blade-et) kell tartalmaznia
P-b Hot-plug képesség biztosítandó pengékre, tápegységekre. ventillátorokra, 10

interfészekre _____

P-Il Atápellátás és a hűtés tekintetében teljes redundancia biztosítása szükséges
P-12 Nagy energiahatékonyságú (>=94%) tápegységgel kell rendelkeznie. A

megadott hatékonyságot 10000 terhelés mellett is biztosítania kell az
eszköznek

P-13 A hűtést és tápellátást teljes kitöltöttségű keretre, maximális kiépítésre kell
számolni

P-14 A keretben nem kitöltött penge helyeket megfelelő módon zárni kell, hogy a
keret szellőzése hatékony_maradjon

4.2 Pengeszerver

Beszerzési igény: 8 darab, (telepbelyenként 4 db) pengeszerver, a 4.1 Pengekeret (blade
chassis) szerinti pengekerettel kompatibilis, 2 telephelyen elhelyezve.
Mennyiségi eltérés: Mennyiségi eltérésként plusz 12,5% (további 1 db.) pengeszerver
megvásárlását kell az Ajánlattevőnek megajánlania.
A pengeszervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

P-16 A szállítandó eszközöknek a meglevő Kormányzati Felhő (KOF) rendszerrel
kompatibilis rendszert kell alkotnia, úgy, hogy a VMware VMotion
használható legyen a KOF és az újonnan építendő rendszerek között. A KOF
ban jelenleg Intel processzorokat (Intel E5-2450 2.1 GHz 8 core és Intel ES-
2650 2.0 GHz 8 core használunk.

P-i? 2 CPU foglalatos, x86 architektúrájú penge szerverek, Intel processzorral,
melyek támogafák a VT-d és VT-x utasításkészletet

P-18 Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 32 core számítási erőforrás legyen,
amelyhez programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core
számítható be, logikai core nem. A szállítandó processzor: lntel® Xeon®
Processor E5-2683 v4, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele,
hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítson az
egyenértékűként megajánlott termék:

. Core szám: 16

. C1NT2006 Rates baseline: 1280

. CFP2006 Rates baseline: 925

. Max Memory Bandwídth: 76,8 GB/s

. Intel QPI Speed: 9,6 GT/s

P-19 Legalább 5 12GB RAM ECC. minimum DDR4 2400MHz-es DIMM sebessé2»
P-20 Uzembiztonsági okok miatta memória slotok felét szabadon kell hagyni.
P-21 Csatlakozási lehetőségek a kommunikációs in&astruktúrára (ecnmástól

I _____ fliggetlen. fizikailag dedikáh csatornákkal) _____ _____



P-22 Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás legalább 2 db x 16Gbps FC
pengénként
Hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 4 db x 10Gbps pengénkén ‘

lehetősége’ biztosít a hálózati csatoló virtuális felosztására (NPAR)
Kozponti tarolorol valo rendszerinditasi (boot) kepesseg
Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus
felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben
Jelen Pont szerinti előírás teljesítéséhez licencek szállítása szükséges, akkor
ajánlatot kell tenni ezen licencek szállítására is. A kiszolgálókra vonatkozóan
management eszköz licence-nek teljes értékűnek kell lennie.

P-26 IPMI 2.Oprotokol támogatottság,__________________ ____________

P-27 A következő virtualizációs rendszerek támogatása. lbttatási képessége:
. VMware vSphere 6+
. Microsoft Hyper-V
. KVM ___

P-28 A következő operációs rendszerek támogatása, lüttatási képessége:
. Microsoft Windows Server 2008+
. Red Hat Enterprise Linux 5+
. Suse Linux Enterprise 11+

4.3 Rack mount szerver

Beszerzési igény: 4 darab azonos kialakítású rack mount szerver, I telephelyre szállítva.
Egyéb leszállítandók: Rack szerverenként 2 darab 5 méteres SAN és 2 darab 5 méteres LAN
kábel.
A szervereknek a következő követelményeknek kell eleget tenni:

Követelmény
2 CPU foglalatos, x86 architektúrájú szerverek, Intel processzorral, melyek
támogatják a VT-d és VT-x utasításkészletet. Kompatibilis legyen a meglévő
üzemi környezetben (KOF) működő Intel alapú szervereivel, úgy hogy a
vMotion üzem közben alkalmazható legyen a meglévő és az Új eszközök
között.
Egy szerverben 2 CPU. összesen ló core számítási erőforrás legyen, amelyhez
programok rendelhetők. Csak fizikai core számítható be. logikai core nem.
A szállítandó processzor: Intel Xeon E5-2667 v4, vagy ezzel egyenértékű. Az
egyenértéküség feltétele. hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket
vagy jobbat biztosítsa az egyenértékűként megajánlott termék, ez alól ki’ételt
képez a Core szám, melytől az Ajánlatkérő nem kíván eltérni.
o Core szám: 8
o CINT2006 Rates baseline: 885
o CFP2006 Rates baseline: 720
o Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
o Intel QPI Speed: 9,6 GT/s
Legalább 256GB RAM ECC, minimum DDR4 2400GHz-es DIMM sebesség.
minimum 16 szabad memória bővítő hely
Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás legalább 2 db x 16 8 Gbps FC
szen erenként.

R-5 Hálózati elérés (L~kN): legalabb 2db’ 10Gbps SFP alaplapi port
szen erenként

P-23

P-24
P-25

a

Azonosító
R-J

R-2

R-3

R-4



Központi tárolóról való rendszerinditási (boot) képesség
Meneclzsethetőség: távoli kiszolgáló rnenedzselhetőséu biztosítása grafikus
felülettel, integrált távoli konzol. és virtuális média támogatás. Amennyiben ez
a hinkció licenc köteles, úgy a licencet is bisztosítani kell.
1PM!_2.0 protokolltámogatottság. . .

A következő virtualizációs rendszerek támogatása. liittatási képessége:
. VMware vSphere 6+
. Microsoft_Hyper-V______ _______ _____

R-10 A következő operációs rendszerek támogatása, liittatási képessége:
. Microsoft Windows Server 2008+
. Red Hat Enterprise Linux 5+
. Suse Linux Enterprise 11+

R-1 I Mereviemez vezérlő: Hardver RAID vezérlő, legalább RAID 0,1.5 támogatás
R-12 Tápellátás, hűtés: teljes kiépítésű, redundáns, a 230 V-os, üzem közben

cserélhető tápegységek (a tápegységek önmagukban is képesek legyenek a
teljes áramfelvétel mellett üzemelő szerveit kiszolgálni)

R-13 Egyéb, a szerverekkel együtt sz~llítandó eszközök:
. Tápkábel, .

. Szerelő keretek, sínek, .

. Kábelvezető karok

4.4 Virtualizácios szoftver licencek

Beszerzési igény: VMware licencek az alábbiakban részletezettek szerin.
. VMware vSphere Enterprise Plus vagy ezzel egyenértékű licenc 8 darab, egyenként 2

fizikai CPU-t tartalmazó szerverre (16db CPU licenc), valamint
. a licencet 36 hónap üzemeltetés támogatással szükséges megajánlani.

Mennyiségi eltérés: Mennyiségi eltérésként plusz l2,5°~ (további 1 db), egyenként 2 fizikai
CPU-t tartalmazó szerver licenc (8 db CPU licenc) megvásárlását kel! az Ajánlattevőnek
megajánlania.
A licenc egyenértékűségének feltételei:
Azonosító Követelmény
V-l HWcore-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szállított szerver összes

processzor magja felhasználható legyen.
V-2 Memória nagysága: Minimális elvárás a szállított gépek teljes RAM-ja

(legalább 512GB) felhasználható legyen.
V-3 Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core

szám I 0-szerese.
V-4 Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen ‚irtuális gépnek is oda

lehessen adni az egy szerverben leszállított összes core-t (legalább 36 fizikai
core). ________________ ___________________________________
Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda
lehessen adni a teljes fizikai memóriát (természetesen a virtualizációs szoűver

______ által használt memória mérettel csökkentve). ______________

Egy ‚irtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy ‚irtuális gép képes
legyen minimum 2TB-os virtuális lemezt kezelni.

R-6
R-7

R-9

—- -

‚‘-5

‚-6



Hardver alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni
a szállítandó szerverek beépített ‘irtualizációs hard’.’er támogatását.

V-S Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb I 0%-kal lehet kevesebb.
mint annak a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett. amin üit
(Near native speed). _____

Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen
g3ártói tárno~atással legalább a következő operációs rendszerek alábbi és
újabb ‚erzióinak virtuális gépen való futtatásához:

. Windows Server 2012 R2

. CentOS 6 és 764-Bit

. Debian GNU/Linux 7 és 864 Bit

. Red Hat Enterprise Linux 6 és 7 64-bit

. SUSE Linux Enterprise Server 1032-Bit / 64-Bit

. Ubuntu 14.04 64-Bit
V-1O Hálózati támogatás:

. Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót
biztosítani a virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz
csatlakozhatnak.

. VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő
funkciókat a konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:

o IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-elt

csomagok továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális és a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti

trunk portok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN tagelt
csomagokat átadnak, mind több fizikai portot ún. LAG (Link
Aggregation) módban össze tudnak fűzni (p1. IEEE 802.3ad).

PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver, támogassa a virtualizált vendég
operációs rendszer számára a host gépben rendelkezésre álló PCI-e kártya
direkt elérését.

V-12 Fibre channel: A megajánlott konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló
rendszert tartalmaz, ezért szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes
legyen egy külső FC LUN-t egy virtuális gép számára átadni (FC LUN pass
through). Ebben az esetben szükséges, bogy mind a gazdagépen futó
virtualizációs program (Windows, vmkernel, stb.), mind egy virtuális gép a
külső tároló FC LUN-járól be tudion töltődni (boot).
Failover, live migration: A virtualizációs szoftver legyen képes egy
meghibásodott fizikai gépen futó virtuális gépet egy tartalék fizikai gépen
automatikusan újraindítani. illetve ez a mű’elet a menedzsment felületről is
indítható legyen. Legyen lehetőség a ‚irtuális gép
leállítása nélküli mozgatásra a télépített rendszeren belül, illetve
Ajánlatkérőnél már üzemelő VNIw are 5.5 cluster és a megvalósítandó rendszer

_______ között. ________________________________________________________

5 II. részajánlat: Tárolási és mentési kapacitás kialakításához
szükséges eszközök szállítása



‘Fá roló he~z~ i’~~s

Beszerzési igény: 2 db tároló egység, egyenként legalább nettó 90 TB tárterület
kapacitással, 2 telephelyen elhelyezve (összesen nettó 180 TB), alábbi spec Wkáció
szerint.
Mennyiségi eltérés: Mennyiségi eltérésként oldalanként további plusz 10% (oldalankéiM
legalább nettó 9 TB - összesen IS TB) megajánlása szükséges a definiált műszaki
paraméterek szerint.

Azonosító Követelmény
T-l A megajánlott eszközöknek együtt kell működni és távoli tároló terület

tükrözési funkciót kell biztosítania a megrendelő már meglévő 3par 7400
tároló eszközeivel.

T-2 Tálcánként 1 tartalék diszket kell kont~gurálni; amennyiben a megajánlott
termék ennél csak kevesebbet támogat, akkor a konfígurálható maximuim~al
kell szállítani a konfigurációt. Az ajánlattevőnek diszk darabszámra a fenti
számításnak (gyártó által támogatott RAID 5 lemez konűgurációban)
megfelelő mennyiségű diszket kell biztosítania. A diszkek végleges
konfigurációját (RAID-I, RAID-5, RAID-6 területek mérete) a nyertes
ajánlattevővel egyezteti az ajánlatkérő.

T-3 A megfelelő teljesítmény érdekében a konfigurációban alkalmazható

legnagyobb diszk méretek:

. 7.2k NLSAS/SATA: 3T6

. 15kSAS:6006B

. 10k SAS: 1,8TB

. SSD: 1,6T6
T-4 Aktív-aktív, terheléselosztott két vezérlős működés, (négy kontrollerre való

bővíthetőséggel), legalább 192GB DRAM Cache mérettel

T-S Multipathing

T-6 Redundáns működés (hibatűrő és terheléselosztó)

T-7 Teljesítményt nem észrevehetően befolyásoló pillanatfelvétel (legalább 255

egyidejű felvétel per volume)

T-8 Tárolási hatékonyságnövelő eljárások (natív tároló alapú vagy külső,
transzparens működésű kiegészítövel meg’alósítva) minden. a tároló által
ismert tárolási mechanizmusra:

. túlallokálási (thin provision) képesség
T-Q Legyen integrálható felügyeleti rendszerbe SNMP v3-n keresztül ~5 Saját

menedzsment szoflverrel rendelkezzen)
. teljesítmény monitorozás valós időben ás historikusan
. távoli menedzsment képesség

T-lO Együttműködés az alabbi hyper’ isor rétegekkel:

. VMware vSphere 6.x és magasabb

. Microsoft Hyper-V 2012 és magasabb



. Oracle VM 3 és magasabb

. KVM

T-II ‚. fl... . . . ..

L E~yuttmukodes az Oracle Enterprise. MS SQL adatbazis kezelo’el
T-12 Integrált együttműködési kialakítási lehetősége a főbb mentési rendszerekkel

(például: EMC, HP, IBM. Syi~antec, stb)

T-13 Több rétegű tárolás kialakításának a lehetősége az Összes típusú kezelt lemez

között

T-J4 Különböző lemeztípusok (fiókok) egyidejű kezelése (SAS, NLSAS/SATA,

SS D)

T-iS . .RAID 0, 1, 10, 5, 6 tamogatas

T-16 Forró tartalék lemezek fiókonként vagy tömbönként (cross-spare)

definiálhatók legyenek, vagy más tecimológiával kiválthatóak (p1.: wide-
striping)

T-17 Iritikus hibapont nélküli (No-SPOF) architektúra

T-iS . . ‚ ‚FC protokoll es intert’eszek kezelese

T-19 Az adatközponton belüli kontrollerek hibatűrö összeköttetéséhez nem lehet

szükség egyéb, az ajánlatban nem szereplő eszközre

T-20 Adatvesztés és adatmigráció nélküli teljesítmény növelés képessége a portok

számának vagy sebességének növelésével

T-21 Működés közbeni (hostolt rendszerek zavartalan működésével):

. firmware/microcode/bináris upgrade a vezérlőkön ás a lemezeken

. konfigurációs változtatások a lemez kiosztás megváltoztatása

. LUN migráció, Volume I LUN méret növelés

. egyik kontroller cseréje

T-22 Legalább 12 db 16 Gb/s FC/SAN kapcsolat a storage eszközhöz a tároló

vezérlői között egyenlően elosztva

T-23 ln&astruktúra menedzsment eszköz biztosítása, legalább az alábbi

képességekkel:

. felügyelet ás konfiguréció

. infrastruktúra menedzsment

. külső felügyeleti, monitoring rendszer felé kapcsolat lehetősége

T-’-’ QOS szolgáltatás képesség

T-25 Táxoli replikáció képesség



5.2 Szalagos t’gvsg

Beszerzési igény: Telephelyenként I darab (összesen két 2 darab) szalagköny-vtár ás 24 darab
szalagos média (összesen 48 darab) az alábbi paraméterek szerint.
Azonosító Kövételménjr
SZ-l Szalagkönyvtáranként legalább 2db. LTO7 szabványnak megfelelő. FC

lakozású szalagos meghajtó _______

Telephelyenkéntlegalább 24 szalag tárolására képes ____

SZ-3 SAN kapcsolat, optikai csatoló
SZ-4 A szalagkönyvtár dual portos LTO7 drive-okkal legyen szerelve
SZ-S Magas rendelkezésre állást biztosítson SAN alapú adat-és vezérlő thilover

funkció támogatásával
SZ-ó Amennyiben a SAN directorhoz történő csatlakozáshoz szükséges valamilyen

vonali meghajtó (transceiver) használata, akkor azt is meg kell ajánlani
SZ-7 Teljes funkcionalitású távoli menedzsmentet biztosító interfésszel kell

rendelkeznie
SZ—8 Ha szükséges licenc a kért kapacitás (slot, drive) biztosításához, akkor azt is

biztosítania kell a szállítónak
SZ-9 20 db LTO6 kazetta, vonalkóddal gyárilag ellátva
51-10 20 db LTO7 kazetta, vonalkóddal gyárilag ellátva
SZ-ii 2 db tisztító kazetta

5.3 NJeglevo tároló egység diszk licenc bővítés

igény: 24 db diszk bővítéshez szükséges licenc csomag, a meglévő tároló

6 Jótállási és üzemeltetés támogatási elvái ások mindkét
részajánlat esetén

Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékekre a
bekerülési érték részét képező teljes körű (hardver és szoliver elemekre is kiterjedő). a 36
hónap jótállást A jótállási idő kezdete a termékek mennyiségi átvételének és üzembe
hel”ezésének együttes teljesülésének az időpontja. amely a teljesítési igazolás kióllításának
együttes feltétele.
A jótállásra és az üzemeltetési támogatásra vonatkozó tNtételek:

Beszerzési
egységekhez
A licenc csomag az Ajánlatkérőnél meglévő 2 db különböző telephelyen elhelyezett HP 3par
7400 2N megnevezésű tároló egység, 12-12db diszkkel történő bővítéséhez szükséges és az
alábbi funkcionalitást biztosítja
Azonosító Követelmény

H-3

H-4

H-I Alapműködést biztosító licencek (HP 3PAR 74Ö0 .S Suite Drive LTU)
H-2 Tároló egység adatoptimalizálási funkcióit biztosító licencek (HP 3PAR 7400

Data Opt Suite Drive LTU)
Távoli helyre történő másolás,’t~ikrözés (Remot Copy) lünkcionalitást biztosító
licencek (HP 3PAR 7400 Replication Suite Drive LTU)
Elkülönített domain kezelést biztosító licencek (HP 3PAR 7400 Virtual
Domains Drive LTU)



J- I Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg
A hibabejelentest Ajanlattevonek 4 wan belul hell ‘~isszaigazolnia

J-3 A hihabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),

• észlelt hibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma. ________ __________

J-4 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított S órán belül el kell kezdenie és az
ajánlatában vállalt időn belül el kell hárítania a hibát. _______

J-5 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért Felelős jótállási és
üzemeltetés támogatás kötelezettségét nem Vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel_elvégeztetni,_melynek_költségét Ajánlattevő viseli.
A jótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
valamennyi költséget — így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget — az Ajánlattevő viseli.
Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoüverü-issítéseihez

J-8 Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szoüver&issítések díjmentes letöltési lehetőségét

‚1-9 Az eszközök firmware &issítéseinek letölthetőnek kell lennie a jótállási idő
lejárta után is, a temiék életciklusának végéig, de minimum S évig.
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NISZ

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: I Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírája) (a TlBjóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
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 tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

€35 1 ‘159 42)0 ~ iifo(~1nisz.hu nis? hu
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NENIZEI’! INWKO\I\H. \Ik.WIO’
SZOLGÁLTArÚ ZR1’.

MIE-7591 O/A/S
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok;
Teljes név (cé gjegyzélcnek megfelelően): EURO Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően); EURO
ONE Számítástechnikai hi ONE Számítástechnikai Zrt.
Cé2ie2vzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám. egyéb
szám (megfeleló’ ciláhúzancló): 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44 Uniós adószám: I-{U10649297
IG. ~o1attartó adütai
Név; Molnár Róbert Beosztás: projekt manager

Telefonszám: ±36 1 358-6421 E-mail cím: rnolnar.robert@euroone.hu

Cím. .. .

Székhely (ország, irányítószáni, város, utca, házszáin): 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Levelezési cím, ameimyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irónyítószárn, város, utca, házszám);
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Szá~Iá~e~é~ő bánk
Neve: UniCredit Bank
Bankszámla száma: 10918001-00000057-22480037 Bankszámla devizaneme: HUF

!~ü~p$ó~ás~a votiátkozó it fon ciók (adózásra ‘vónatkozó törvéÁyek alapján, a~ irrc~leváns
sorbah NEMEéI kell beírni, amelyik sor vonatkozik a ‘artnérre, ott IGEN-t - ‚

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszánilázás [áfa tv. 169.*.(I)]:
XIII/A. fejezet. 169.*.(h)]: nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet, l69.~.(p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [át~ tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]: nem fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: nem törvény]: nem nem

Dátum:JbO —

Cégszerű aláírás:

C)
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Ui
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