
Szerződés nyilvántartási szám:.

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u.
3., Cg.: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, Bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt.
10403239-00027183-00000001, képviseli: Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai igazgató
és Koncz András Gazdasági vezérigazgató-helyettes), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről
a T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 100141, székhely: 1117 Budapest, Buda-
foki út 56., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-
10-044852, adószám: 12928099-2-44, bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003, kép
viseli: Balogh Attila — ágazatigazgató és Barta László — projekt és szolgáltatás igazgató), és

a Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. (KEF azonosító: 200598, székhely: 8000
Székesfehérvár, Had u. 1-3., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Székesfehérvári Törvény
szék Cégbírósága Cg.: 07-09-026934, adószám: 24197920-2-07, Baiikszámlaszám:
10102093-23976800-00000000, képviseli: Domokos István ügyvezető), és

a RacioNet Zrt. (KEF azonosító: 100082, székhely:1 117 Budapest, Hauszmam~ Alajos u.
3/A., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-
045565, adószám: 13846606-2-43, Bankszámlaszám: 10102093-56990600-01000008 képvi
seli: Schmidt Pál, vezérigazgató-helyettes), és

a STORM HOLDING Zrt. (KEF azonosító: 200524, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann
Alajos u. 3/A., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága, Cg.:
01-10-046908, adószám: 23092475-2-43, Bankszámlaszám: 10102093-05801500-01003003,
képviseli: Domokos István, igazgatósági tag), és

a Verso Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 200814, székhely: 1026
Budapest, Pasaréti Út 83., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbíró
sága, Cg.: 01-09-24257, adószám: 25176670-2-41, bankszámlaszám: 12100011-17649418-
00000000, képviseli: Kárpáti Péter György), mint eladó (a továbbiakban: Eladó)

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Be-
szerző) által TED 2015/S 095-172094 (2015. 05. 19.) szám alatt a központosított közbeszer
zés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív és
passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyban lefolytatott köz
pontosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 3. része (Homogén I. kategória) ered
ményeképpen a Beszerző és a Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
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KM azonosítószáma: KMO3O3NH-1l5
KM aláírásának dátuma: 2015. december 12.
KM időbeli hatálya: 2019. december 12.
KIvI keretösszege: 15 000 000 000,- Ft + AFA

2. A szerződés tárgya

2.1 A Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő — a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítá
sára jött létre3. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig el
adja és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott követelmé
nyeknek megfelelő, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket.

2.2 A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a T-Systems Magya
rország Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladó jelen szerződés aláírását követő 90 napon belül köteles ajelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott termékeket leszállítani és Vevőnek átadni.

3.2 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szer
ződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1 Eladónak a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket Vevő
1106 Budapest, Maglódi út. 6. szám alatt található raktárába kell leszállítania.

5. A fizetendő ellenérték

5.1 A jelen szerződés keretében szállítandó termékek egységárát, árát a jelen szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza.

5.2 A jelen szerződés értéke (Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott árak,
egyságárak alapján): 8.293.500,- Ft ± AFA, azaz nyolcmillió
kétszázkilencvenháromezer-ötszáz forint + általános forgalmi adó.

5.3 Az 5.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjakat ás költségeket, amelyek
a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerülnek (termékek esetén a
behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő költségeket (vám, adók, dí
jak, illetékek, kiszállítás költségét, egyéb), ajótállást valamint a kapcsolódó szolgáltatá

‘A közbeszerzési eljárás tárgya: ‚JP telefonkészülékek beszerzése
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sok esetében valamennyi járulékos költséget, díjat), de nem tartalmazza az általános
forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi
beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± AFA. A köz
beszerzési díjat Vevő fizeti meg a Beszerző részére.

5.4 Az 5.2 pontban meghatározott ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő, nem
módosítható.

6. Fizetési feltételek

6.1 Eladó jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet és az előre fizetés sem meg
engedett.

6.2 Eladó — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Vevő a szám
láját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogo
sult kifizetni.

6.3 Eladó a jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott díjra a Kbt. 130. * (1) bekezdése
valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállí
tott számla ellenében jogosult, amit Eladó a Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat
alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó je
len szerződés teljesítése során egy számla benyújtására jogosult. A számlán csak a KlvI
hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.4 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt,
teljesítést igazoló bizonylat.

6.5 Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások

megnevezését, a tevékenység leírását és annak VTSZ/SZJ/TEAOR számát,
b) Vevő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámot,
c) fizetési határidőként a kézhezvételt követő 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá

mot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

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

6.6 Szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő postafiók címére (1389
Budapest, Pf 133.) küldi.

6.7 A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az El
adónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének a határideje.
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6.8 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a szám
lát nem a 6.6 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szer
ződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

6.9 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökken
tésére alkalmasak.

6.10 Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

6.11 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkal
mazni.

7. Teljesítés módja

7.1 Eladó a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles a termékeket úgy
csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

7.2 Eladó valamennyi termékhez köteles annak rendeltetésszerű használatához szükséges
valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is) mellékelni. Eladó
továbbá köteles valamennyi termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához
szükséges valamennyi dokumentumot (így különösen kezelési (használati) útmutatót,
forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, licencigazolás), valamint a
műszaki leírást mellékelni, vagy elektronikus Úton Vevő számára elérhetővé tenni. A
jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni az átadott eszköz gyári
számát és a jótállás időtartamát.

7.3 Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a
termékeken a vonatkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie,
bogy azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító
jelzés(eke)t ne takarja le.

7.4 Eladónak jelen szerződés aláírását követő két munkanapon belül fel kell vennie a
kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 ab) pontjában meghatározott kapcsolattartójával
és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége
stb.).

7.5 Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 15.1 ab) pontjában megnevezett kapcsolattartóját a szállítás
időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított tern~ék
tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és
az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.
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7.6 Eladó a 7.5 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült
kimutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
- termék megnevezése,
- termék gyári száma,
- termék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti ki
mutatást nem küldi meg Vevőnek.

7.7 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.

7.8 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe.

7.9 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozók
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.

7.10 Eladó 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.

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

7.12 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 3. számú mellékletében található.

7.13 Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő
megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható
időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-
átvételi eljárás keretében a teljesítés helyén veszi át hétfZ5től-csütörtökig 8:00-14:00 óra
között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatáro- /
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zott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő mun
kanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őr
zéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

8.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a Jelen szerződés
7.6 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon kívül termékek
hez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az
előzőekben meghatározott dokumentum átadása.

8.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította

e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 7.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a terméklcel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges,

valamint Vevő által előírt tartozékokat,
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű és jogszerű használatához szüksé

ges dokumentumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus eléré
si helyét,

- Eladó a termékkel együtt átadta-e a műszaki leírást vagy megadta-e annak elektro
nikus elérési helyét,

- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
jelen szerződés 7.3 pontjában meghatározott előírásoknak,

- a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

8.4 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének,
valamint jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja
az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí

totta le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiség-

gel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 7.1 pontjában meghatározott elő

írásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetéssze

rű használathoz szükséges tartozékokat (ideérve Vevő által előírt tartozékokat is),
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetéssze

rű és jogszerű használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen do
kumentumok elektronikus elérési helyét sem,

~ Eladó a termékkel együtt nem adta át a műszaki leírást és nem adta meg annak
elektronikus elérési helyét sem,

g) Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 7.3 pontjában meghatározott előírások sze
rint helyezte el a terméken a vonalkódot,

Ii) a tennéken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2 pont szerinti kimutatásban
a termékhez rendelt vonalkóddal.

8.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
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- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának we indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,

amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a 8.1-8.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell meg
felelően alkalmazni.

8.7 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
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.

9. Teljesítésigazolás

9.1 Eladó jelen szerződésben foglalt feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés I. számú mel
lékletében meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult, valamint
Eladó átadta Vevőnek ajelen szerződés 10.4 pontjában meghatározott elérési utat.

9.2 Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek a jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott termékek átvételét igazoló szállítólevél(ek) egy
példányát valamint a jelen szerződés 10.4 pontjában meghatározott elérési út átadását
igazoló vevői nyilatkozatot, melyek átvételét követő 5 napon belül Vevő kiállítja a telje
sítést igazoló bizonylatot (TIB, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete
tartalmazza). A szállítólevél, valamint az előzőekben meghatározott Vevői nyilatkozat a
TIB mellékletét képezi.

9.3 Vevő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a TIB kiállításához szüksé
ges, a 9.2 pontban meghatározott dokumentumokat nem, vagy nem teljes körűen adja át.

10. JótálJás, jótáHás körébe tartozó hibajavítás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást
(garanciát) vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerző
dés 2. számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki specifíkáci
ónak.

10.3 Eladó jótállás keretében biztosítja a jótállási idő alatt Vevő hozzáférését a termékek
gyártója által jelen szerződés keretében szállított termékekhez kiadásra kerülő szoflver
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&issítésekhez, hibajavításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz. Eladó jótállás ke
retében közvetlen kapcsolatot biztosít továbbá Vevő számára, melyen keresztül Vevő
minden nap 00:00-24:00 óra között ajelen szerződés keretében szállított termékek gyár
tójánál bejelentheti azok meghibásodását illetőleg azok működésével kapcsolatos prob
lémákat, valamint igénybe veheti a jelen pontban meghatározott szolgáltatásokat.

10.4 Eladó a 10.3 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott termékek átvételéig megadja Vevőnek azt az elérési utat
(adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely a jótállás időtartama alatt
lehetővé teszi a Vevő számára a jótállás keretében nyújtandó valamint a 10.3 pontban
meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

10.5 Hardverhiba esetén, ha a hiba bejelentése (a 10.4 pontban megadott elérési úton) mun
kanapon 15:00 óráig megtörténik, a meghibásodott termék helyett új, a meghibásodott
termékkel azonos gyártmányú, típusú terméket (továbbiakban: csereeszkőz) kell Vevő-
nek feladni a hibabejelentés napján a hibabejelentésben megadott címre. Hardverhiba
esetén, ha a hiba bejelentése (a 10.4 pontban megadott elérési úton) munkanapon 15:00
órát követően történt, a hibabejelentést követő munkanap 17:00 óráig kell az előzőekben
meghatározottak szerint csereeszközt feladni Vevőnek.

10.6 A csereeszközök jótállására jelen 10. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A kicserélt
hibás termékek az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.7 Szoüverhibát Vevő az Eladó által megadott elérési úton (10.4 pontja) jelenthet be a
meghibásodott termék gyártójánál. Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

11. Felhasználói jogok, jogszavatosság

11.1 Vevő a jelen szerződés alapján leszállított szoftver licencekre és azok dokumentációjára
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) termék gyártó
ja által meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez.

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

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

11.4 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tar
talmú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve azt nem korlátozzák vagy akadályozzák.
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11.5 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót je
len szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem fe
lelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatály
lyal jogosult felmondani.

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

12. Kötbér

12.1 Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős
jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig Vevő jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott termékeket nem veszi át. A késedelmi kötbér mér
téke minden megkezdett késedelmes (naptári) nap után:
- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%
- a késedelem 11. napjától napi 1%
A késedehni kötbér alapja késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. A késedelmi
kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a.

12.2 Amennyiben a termékről az üzembe helyezését követően megállapítást nyer, hogy az
nem felel meg a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott követelmények
nek, Vevő — kártérítési igénye érvényesítése mellett — választása szerint:
a) hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, melynek mértéke jelen szerződés nettó érté

kének 15 %-a, vagy
b) a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett elállhat jelen szerző

déstől.
Eladó jelen pont szerinti eset (az üzembe helyezését követően megállapítást nyer, hogy
a termék nem felel meg a rá jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
követelményeknek) bekövetkezésével összefiiggésben Vevőnél felmerülő minden kárt
köteles megtéríteni.

12.3 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsult-
nak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződéssze
gése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi és a hibás teljesítési
kötbér érvényesítését kizárja.

12.4 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinte
tében csak egy kötbér alkalmazható.

12.5 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Eladót megille
tő díjba beszámítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.
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12.6 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —

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

13. A szerződés megszüntetése és megszűnése

13.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesíté
sével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti a jelen szerződés 11. pontjában meghatározott jogszavatossági elő

írásokat,
d) Eladó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatá

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

13.3 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
125. * (5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szol
gáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.4 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél vég
elszámolással történő megszűnését határozta el.

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

13.6 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13.7 Az azonnali hatályú felmondás a jótállás valamint a szerzői Jogi rendelkezések hatályát
nem érinti.

14. Titoktartás

t4.l Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lé
nyeges tartalmáról.

14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott infonnációkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyil
vánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
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tehetik azzal, bogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadá
sában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szük
ségessé.

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

14.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sühiek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, felté
ve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak
alá és adnak át Vevőnek.

14.5 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 elálhii vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Vevő részéről:

aa) Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben:
Név: Onder Zoltán
Beosztás: Hang-és videorendszerek osztályvezető
Telefon szám: ±36-1-795-7 152
Mobiltelefon szám: ±36-30-931-1335
E-mail cím: Onder.Zoltan@nisz.hu

ab) Szállítással, vonalkódozással kapcsolatos kérdésekben:
Név: Szabóné Onódi Tünde
Beosztás: Eszköz- és raktárnyilvántartó
Telefon szám: ±36-1-795-1883
Mobiltelefon szám: ±36-70-778-8199
E-mail cím: SzaboneOnodi.Tunde@nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Imre András
Beosztás: projekt koordináló munkatárs
Mobiltelefon szám: ±36 30 286 0639.
E-mail Cím: imre. andras®t-systems.hu

15.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Név: Onder Zoltán
Beosztás: Hang-és videorendszerek osztályvezető
Telefon szám: ±36-1-795-7152
Mobiltelefon szám: ±36-30-931-1335
E-mail cím: Onder.Zoltan@nisz.hu
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Név: Tóth Csaba
Beosztás: Hálózatüzemeltetési i~azEatósáE
Telefon szám: ±36-1-795-7084
Mobiltelefon szám: ±36-30-360-0001
E-mail cím: Toth.Csaba®nisz.hu

15.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóilc útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcso
lattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak,
hogy a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet
Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett vál
tozás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

15.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot 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.

15.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének 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 feladó
hoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a pos
tai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesí
tettnek tekinteni.

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

16. Vis Major

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

16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, amelyek a Eladó érdekkörén kívül, Eladó részéről eltáríthatatlanul követ
keznek be és amelyek Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek le
hetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén kor
látozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a El
adó tevékenységével, mely összefüggést Eladónak írásban igazohiia szükséges.
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16.3 Amennyiben vis major 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 további módjáról. Amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kö
telezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű
alternatív módot a teljesítésre.

16.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll — választása szerint — a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől
elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

17. A szerződés tartalmának értelmezése

17.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó ren
delkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

t7.2 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára,
ára
2. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása,
valamint Eladó ajánlatában műszaki megfelelőségi nyilatkozat)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (TIB minta)

17.3 Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. El
adó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás be
következésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomá
sul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő
jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

17.4 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényes
nek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen
rész nélkül nem kötötték volna meg.

17.5 Jelen szerződés lő szövegének valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a szer
ződés lb szövegének rendelkezései alkalmazandóak.

17.6 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.
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17.7 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körül
ményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

17.8 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összernggésben keletkezett jogvitáju
kat, úgy a jogvita elbírálására a Polgári perrendtartás szerinti rendes bírósági fórumokat
választják.

17.9 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltétehek 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.

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 4 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2017. . ..4~:Át~’

Kopcsányi Tibor Koncz András
Beszerzési és logiszti- Gazdasági vezérigazga

kai igazgató tó helyettes
NISZ Zrt.

Vevő

2017 -12- 20

~...... ~w~u
Balogh Attila és ~arta László

ágazatigazgató; projekt és ~olgáltatás igazgató
T-Systems Magyajország Zrt.

Eladó

: . ~:
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1. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, meunyisége, egységára, ára

Mennyiség, Egységárra Közbeszerzési Nettó ösz- Közbeszerzési KözbeszerzésiKEF kód Nettó egységár vetített közbe- díjjal növelt .mennyiségi Termék megnevezése szar díj Összesen díjjal növelt(Termékazonositó) (Ft) szerzési dí~ (2 nettó egység- (Ft) (Ft)3 nettó összár (Ft)egység % (Ft)) ár (Ft)

Cisco UC Phone 7821 - IP150db CP-7821-K9= 32 100 642 32742 4815000 96300 4911 300telefon készülék

UC Manager-10.x Basic
150db LIC-CUCM-1OX-BAS-A Single User-Under iK- 23 190 464 23 654 3 478 500 69 570 3 548 070licenc termék

Összesen ár 8 293 500 165 870 8 459 370

2 A közbeszerzési díjat Vevő fizeti meg közvetlenül a Beszerzönek.

A közbeszerzési díjat Vevő fizeti meg közvetlenül a Beszerzönek.
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2. sz. melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása valamint Eladó ajánlatában benyújtott műszaki

megfelelőségi nyilatkozat)

16



Vevő közbeszerzési műszaki leírása

Jelen beszerzési eljárás keretében a CUCM 10.5.2 verziószámú rendszerhez csatlakoztatható Új IF-
telefonok beszerzése szükséges. A készülékeknek és licenszeknek a Cisco Unified Communications
Manager 10.5 szoftverváltozattal szükséges együttmiíködniük.

A környeze4 amelybe a megajánlott eszközöknek illeszkedniük kell:

Az Ajánlatkérő a kormányzati intézmények számára nyújtott hangszolgáltatások magas szintű biztosí
táshoz, már meglévő CISCO Unified Communications Manager CUCM 10.5.2 verziószámú rendszer
hez kíván új IP-telefonokat esatlakoztatni. A megajánlott termékeknek illeszkednie kell az Ajánlatkérő
CUCM rendszeréhez és az adott készüléknek támogatnia kell a CUCM rendszer által biztosított alap,
titkári, vezetői hívás funkciókat. Az Ajánlatkérő CUCM rendszerében az IP telefonok hívás vezérlése
SIP és SCCP protokollokkal történik. A konfiguráció IP telefonra történő automatikus letöltése, a
szükség szerinti firmware/software letöltés és csere valamint az IF telefonokon történő telefonkönyv
megjelenítés szintén az Ajánlatkérő által használt CUCM rendszer felügyelete alatt történik. A meg-
ajánlott terméknek az alábbiakban részletezett elvárásokat maradéktalanul teljesíteniük kell.

Elvárt tulajdonságok ésfunkeiók:

Rendelkezzen minimum 2x 10/100 1 OOBASE-T Fast Ethernet interface-szel.
Rendelkezzen L2 Ethernet switching képességgel a minimálisan 2 Ethernet interfésze között.
Legyen képes VoW hang és jelzés csomagok, valamint adat csomagok színezésére Ethernet alapú
interface-en QoS-hez legalább az alábbiak szerint:
- IEEE 802.IP
-WV4DSCP
Legyen képes VLAN kezelésére 802.IQ ajánlás szerint.
Legyen képes CDP protocol támogatására (Cisco Discovery Protocol)
Támogassa a Secure Real-Time Transfer Protocol (SRTP) és a SIP over Transport Layer Security
(TLS) protokollokat.
Támogassa az LLDP és LLDP-MED protokollokat.
Támogassa az RTP és RTCP protokollokat.
Képesnek kell lennie a G.71 lA, G7l in, G.729A és 0792AB codec használatára.
Képesnek kell lenni a hívásokat a SIP jelzésrendszere alapján kezelni.
Képesnek kell lennie a tápáram felvételére az Ethernet interfészén a Power over Ethernet (PoE -

IEEE 802.3af) szabvány, vagy azzal egyenértékű szabvány szerint.
A készüléknek charcoal v. sötét színűnek kell lennie.
Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével való teljes együttműködésre illetve a rend
szerhez való teljes értékű illesztésre.
Képesnek kell lennie telefonkönyv megjelenítésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről.
Rendelkezzen magyar nyelvű menürendszerrel.
Képesnek kell lennie az előfizetői hangposta üzenetek kijelzésére (MWI).
Képesnek kell lennie visszhangmentesítéssel történő kihangosításra.
Képesnek kell lennie hívószám kijelzésre (CLIP).
Képesnek kell lennie hívás átvételére, hívás tartására, konferenciahívásra
Képesnek kell lennie hívás továbbítására.
Támogassa a hívócsoport hozzárendelést és a hívócsoportnak biztosított hívás funkciókat.
Képesnek kell lennie hívási napló biztosítására.
Képesnek kell lennie dátum és idő kijelzésre.
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Képesnek kell lennie automatikus hálózati konűguráció beállításra (DHCP protokollal) és automati
kus készülék konfiguráció letöltésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről (TFTP protokollal)’
Képesnek kell lennie az Ajánlatkérő CUCM rendszerével együttműködő saját SW/FW automatikus
letöltésére a CUCM rendszerről.
Támogassa a készülék azonosítását/hitelesítését a CUCM rendszerben:
- az X.509v3 biztonsági tanúsítványok kezelésével (konűguráeió letöltés esetén, SW/FW letöltés
esetén),
- digest authentication metódus kezelésével (SIP hívás felépítés esetén).

Képesnek kell lennie legalább 2 egyidejű hívás kezelésére.
Képesnek keH lennie osztott vonal kezelésére.
A készülék legyen képes fejbeszélő (Headset) kezelésére
Rendelkezzen legalább 1 vonali és 1 programozható gombbal.
Programozható kell legyen helyileg a saját billentyűzetével, illetve WEB felületen keresztül is.
A kijelző legyen legalább 396 x 162 pixel felbontású.
Rendelkezzen az Ajánlatkérő CUCM rendszerével való teljes együttműködéshez illetve a rendszer
hez való teljes értékű illesztéshez szükséges licence-szel (LIC-CUCM-1OX-BAS-A, UC MÁNA
GER-1O.X BASIC SINGLE USER-UNDER iK, vagy azzal egyenértékű)

Garanciális feltételek

Jótállás időtartama 12 hónap.
Ajótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.
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Eladó ajánlatában benyújtott műszaki megfelelőségi nyilatkozat
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6. MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI TÁBLÁZATOK~

Alulírott Balogh Attila és Balkó ‚János Endre, mint a T-Systems Magyarország Zrt. (1117

Budapest, Budafoki Út 56.) cégjegyzésre jogosult képviselői, a T-Systems Magyarország

Zrt. (1117 Budapest, Budafokj út 56.), a Racionet Számítástechnikai Kereskedelmi és

Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A), a Storm Holding Vagyonkezelő

Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A), a Kárpát-medencei Informatikai Klaszter

Kft. (8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3. 104.), ás a VRS Magyarország Kft. (1026 Budapest,

Pasaréti út 83.), közös ajánlattevők nevében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság „IP telefon készülékek beszerzése” tárgyú

közbeszerzési eljárásában a megajánlott termékeknek az Ajánlattételi dokumentáció V.

Fejezetében foglalt Közbeszerzési Műszaki leírásában meghatározott követelményeknek való

megfelelőségét az alábbiakban igazoljuk:

Műszaki leírás szerinti elvárt műszaki követelmények Megajánlott termék pontos paraméterei
Rendelkezzen minimum 2x 10/100 IOOBASE-T Fast Az ajánlott készülék rendelkezik 2db 10/100
Ethernet interface-szel. I OOBASE-T Fast Ethernet interface-szel.

Rendelkezzen L2 Ethernet switching képességgel ~ Az ajánlott készülék rendelkezik L2 Ethernet
minimálisan 2 Ethernet interfésze között, switching képességgel a 2 Ethernet interfésze

között.
Legyen képes VoIP hang és jelzés csomagok, valamint adat Az ajánlott készülék képes VoIP hang és jelzés
csomagok szmnezésére Ethernet alapú interface-en QoS-hez csomagok, valamint adat csomagok színezésére
legalább az alábbiak szerint: Ethernet alapú interface-en QoS-hez legalább

az alábbiak szerint:
- IEEE 802.lP - IEEE 802.lP

- IPV4 DSCP - IPV4 DSCP

Az ajánlott készülék képes VLAN kezeléséreLegyen képes VLAN kezelésére 802.lQ ajánlás szerint. 802.lQ ajánlás szerint.

Legyen képes CDP protocol támogatására (Cisco Discovery Az ajánlott készülék képes CDP protocol
Protocol) támogatására (Cisco Discovery Protocol).

Az ajánlott készülék támogatja a Secure Real-Támogassa a Secure Real-Time Transfer Protocol (SRTP) Time Transfer Protocol (SRTP) és a SIP over
és a SIP over Transport Layer Security (TLS) protokollokat. Transport Layer Security (TLS) protokollokat.

Támogassa az LLDP és LLDP-MED protokollokat. Az ajánlott készülék támogatja az LLDP és
LLDP-MED protokollokat.
Az ajánlott készülék támogatjaz RTP és RTCPTámogassa az RTP és RTCP protokollokat. protokollokat.

Képesnek kell lennie a 0.711 A, 0711u, 0.729A és Az ajánlott készülék képes a 0.71 IA, 07110,
0791kB codec használatára. 0.729A és 0792A8 codec használatára.
Képesnek kell lenni a hívásokat a SIP jelzésrendszere Az ajánlott készülék képes a hívásokat a SIP
alapján kezelni, jelzésrendszere alapján kezelni.
Képesnek kell lennie a tápáram felvételére az Ethernet Az ajánlott készülék képes a tápáram
interfészén a Power over Ethernet (PoE - IEEE 802.3af) felvételére az Ethernet interfészén a Power
szabvány, vagy azzal egyenértékű szabvány szerint, over Ethernet (PoE - IEEE 802.3af) szabvány

“ Kizárólag abban az esetben kell csatolni, ha Ajánlattevő nem Ajánlatkérö által kért termékre ad ajánlatot.
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A készüléknek charcoal v. sötét színünek kell lennie.

szerint.

Az ajánlott készülék charcoal v. sötét színű.

Képesnek kell lennie az Ajánlatkérö CUCM rendszerével Az ajánlott készülék képes az Ajánlatkérő
való teljes együttműködésre illetve a rendszerhez való tel CIJCM rendszerével való teljesjes
értékű illesztésre. együttműködésre illetve a rendszerhez való

teljes értékű illesztésre.

Képesnek kell lennie teleíonkönyv megjelenítésére Az ajánlott készülék képes telefonkönyv
Ajánlatkérö CUCM rendszeréről, megjelenítésére Ajánlatkérő CIJCM

rendszeréről,
Rendelkezzen magyar nyelvű menürendszerrel. Az ajánlott készülék rendelkezik magyar

nyelvű menürendszerrel,
Képesnek kell lennie az előfizetői hangposta üzenetek Az ajánlott készülék képes az előfizetői
kijelzésére (MWI). hangposta üzenetek kijelzésére (MWI).
Képesnek kell lennie visszhangmentesítéssel történő Az ajánlott készülék képes
kihangosításra. visszhangmentesítéssel történő kihangosításra.

Képesnek kell lennie hívószám kijelzésre (CLIP). Az ajánlott készülék képes hívószám kijelzésre
(CLIP).

Képesnek kell lennie hívás átvételére, hívás tartására, Az ajánlott készülék képes hívás átvételére,
konferenciahívásra hívás tartására, konferenciahívásra,

Képesnek kell lennie hívás továbbítására. Az ajánlott készülék képes hívás továbbítására.

Támogassa a hívócsoport hozzárendelést és a Az ajánlott készülék támogatja a hívócsoport
hívócsoportnak bizlosított hívás funkciókat. hozzárendelést és a hívócsoportnak biztosított

hívás funkciókat.

Képesnek kell lennie hívási napló biztosítására. Az ajánlott készülék képes hívási napló
biztosítására.

Képesnek kell lennie dátum és idő kijelzésre. Az ajánlott készülék képes dátum és idő
kijelzésre.

Képesnek kell lennie automatikus hálózati konfiguráció Az ajánlott készülék képes automatikus
beállításra (DHCP protokollal) és automatikus készülék hálózati konfiguráció beá[lításra (DHCP
konőguráció letőltésére Ajánlatkérő CUCM rendszeréről protokollal) és automatikus készülék
(TFTP protokollal). konfiguráció letöltésére Ajánlatkérő CUCM

rendszeréről (TFTP protokollal).

Képesnek kell lennie azAjánlatkérő CUCM rendszerével Az ajánlott készülék képes az Ajánlatkérö
együttműködő saját SWIFW automatikus letöltésére a CUCM rendszerével együttműködő saját
CIJCM rendszerről. SW/Fw automatikus letöltésére a CUCM

rendszerről.
Támogassa a készülék azonosításátlhitelesítését a CUCM Az ajánlott készülék támogatja a készülék
rendszerben: azonosítását/hitelesítését a CIJCM rendszerben:

- az X.509v3 biztonsági tanúsítványok kezelésével - az X.509v3 biztonsági tanúsítványok
(konfiguráció letöltés esetén, SW/FW letöltés esetén), kezelésével (konfiguráció letöltés esetén,

SW/FW letöltés esetén),
- digest authentication metódus kezelésével (SIP hívás - digest authentication metódus kezelésével

felépítés esetén). (SIP hívás felépítés esetén).

Képesnek kell lennie legalább 2 egyidejű hívás kezelésére. Az ajánlott készülék képes 2 egyidejű hívás
kezelésére.

Képesnek kell lennie osztott vonal kezelésére. Az ajánlott készülék képes osztott vonal
kezelésére.

A készülék legyen képes fejbeszélő (Headset) kezelésére Az ajánlott készülék képes fejbeszélő (Headset)
kezelésére.

Rendelkezzen legalább I vonali és I programozható Az ajánlott készülék rendelkezik I db vonali és
gombbal. 1 db programozható gombbal.

Programozható kell legyen helyileg a saját Az ajánlott készülék programozható helyileg a
billentyüzetével,illetve WEB felületen keresztül is. saját billentyűzetével,illetve WEB felületen

keresztül is.

Akijelző legyen legalább 396 x 162 pixel felbontású. Az ajánlott készülék kijelzöje 396 x 162 pixel
felbontású.

‘ Rendelkezzen az Ajánlatkérő CUCM rendszerével való I Az ajánlott készülékhez az ajánlatunk
~ teljes együttműködéshez illetve a rendszerhez való teljes tartalmazza az Ajánlatkérő CUCM
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értékű illesziéshez szükséges licence-szel (LIC-CUCM- rendszerével való teljes együuműködéshez
IOX-BAS-A, UC MANAGER-lQ.x BASIC SINGLE illetve a rendszerhez való teljes értékű
USER-UNDER iK, Vagy azzal egyenértékű) illesztéshez szükséges licence-szei (LIC

I CUCM-IOX-Bp,5-A, tiC MANAGER-lox
I BASIC SINGLE USER-UNDER I K)

Kelt: Budapest, 2017. november02.
SystemS~

T.SYSEMSMA~O~G~T

Sze~S9lI~%~tt~szág Zrt
Adósz~m. I292bU

Q oOODO356-735~~O~ I 856~tik ~rn i~.

~

Balogh Attila Balkó János Endre
üzletág igazgató projekt és szolgáltatás igazgató

közös ajánlattevők képviseletében
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•;4’NIsz
NEMZETI INFOKOM.MUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRL 3. sz. melléklet a. nyilvántartási Számú szer

ződéshez

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): T-Systems Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): T-
Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Systems Magyarország Zrt.

Cé~ie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfélelő aláhúzandó): 01-10-044852

Adószám: 12928099-2-44 Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai
Név: Lengyel Péter Beosztás: vezető értékesítési menedzser

Telefonszám: +36 1 452 1400 E-mail cím: 1engyel.peter~t-systems.hu

Cnn
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki űt 56.

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

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

1438 Budapest, Pf 380.

Számlavezetó bank
Neve:Unicredit Bank Hungary Zrt.

Cégszerű aláírás: ‘~.. t.2.~t .d24kk)~~Q)
Balogh Attila és Barta L’4szló
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Bankszámla száma: 10918001-00000068-73830003 Bankszámla devizaneme;FT

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
beírni, amelyik sor vonatkozik a partneri e, ott IGEN-t~

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Őnszámlázás [áfa tv.
XIIIJA. fejezet, 169.~h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. 169.*.(l)]: NEM

fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
XIII. fejezet]: NEM VI. fejezet]: IGEN

Milyen tevékenység
Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]: IGEN alapján:Közvetített

Milyen tevékenység alapján: Építési- szolgáltatás nyújtása esetén,
szerelési munkák amennyiben az alap

szolgáltatás tevékenység
alapján_mentes

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]; KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
NEM törvény]: NEM törv~ny]: NEM

Dátum’ 2IUi:ii;2Q



. nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete

sot

.
NISZ

_________________ TELJESÍTÉST IG.’ZOLÓ BIZON YLAT
Készült ______________________________________________________________
Hely: Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
meguevezése:
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 tartalonnak és mirőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő
képviselője (1)

Megrendelő
képviselője (2)
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