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Preambulum
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Ajánlatkérő „Kormányzati Adatközpontba kerülőfelhő alapú működési környezet, űz EKEÍDR2
és űz önkormányzati ASP rendszer biztosításához szükséges Adattárház szerverek, valamint
nagyvállalati adatbázis-kezelő platform számítási kapacitás ás szükséges licencek beszerzése
a Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése
érdekében (KOFOP-1. 0. 0-VEKOP-15-2015-00005) c.,
EKEJDR egységes irat- és
folyamatkezeló’ rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése (EKEIDR2,J ~‘KOFOP
J.0.0-VEKOP-15-2016-00032J c., valamint Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése
és országos kiterjesztése (ASP 2.0) (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0000$,) c. projektekhez
kapcsolódóan “IL részajánlat tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban Kbt.) Második része szerinti nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési
eljárást folytatott le (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás). A közbeszerzési eljárásban Eladó,
mini Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így Vevő az Eladót nevezte
meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen adásvételi szerződést (a
továbbiakban: szerződés) kötik.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, és a további közbeszerzési
dokumentumok, valamint Eladó benyújtott ajánlata.

If

v’

Eladó, Jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben Ismeri és a szerződés
teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen Szer
ződés tárgyát, annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb elő
írásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések
eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós
támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat is, valamint a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat.

A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A
Szerződés fó szövege valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés fó
szövegének rendelkezései alkalmazandóak.
Felek közötti jogvita elbírálásához elsősorban a szerződés rendelkezéseit, valamint a
szerződéshez kapcsolódó műszaki melléklet(ek)ben foglaltakat kell figyelembe venni.
Amennyiben a szerződés és annak mellékletei a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést,
sorrendben elsősorban a közbeszerzési dokumentumokban (ideértve a közbeszerzési eljárásban
adott kiegészítő tájékoztatást is), másodsorban Eladó ajánlatában foglaltak az irányadóak.
Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások
hatályukat vesztik.
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, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.
Amennyiben Vállalkozó Közös ajánlattevőként vett részt a közbeszerzési eljárásban Megren
delő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását
(projekttársaság).
Amennyiben Eladó Közös ajánlattevöként vett részt a közbeszerzési eljárásban Eladók (nyertes
Közös Ajánlattevők) a szerződés teljesítéséért Vevő felé egyetemlegesen felelnek. A szerző
désben foglalt kötelezettségek teljesítésére vonatkozó, a közös ajánlattételről szóló megállapo
dás (mely tartalmazza közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatko
zatát) a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.

A szerződés tárgya, mennyisége

1.1.

Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli. az Eladó pedig elvállalja:
-
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1. részteljesítés keretében:
o az I. számú melléklet 3.2.1. pontjában meghatározott tenezési feladatok
elvégzését,

o

az 1. számú melléklet 2.3.1. pontjában meghatározott követelményeknek
megfelelő IV. típusú Rack szerverek (a továbbiakban: termékek/eszközök)
szállítását az ideiglenes helyszínekre
o az I. számú melléklet 2.4. pontjában meghatározott követelményeknek
megfelelő licencek szállítását
o az 1. számú melléklet 3.2.2. pontjában meghatározott implementációs feladatok
elvégzését, többek között: az ideiglenes helyszíneken az eszközök géptermi
elhelyezését, hálózati kapcsolatok kialakítását, az eszközök üzembe helyezését;
nagyvállalati adatbázis kezelő rendszer kialakítását, tesztelését, Vevő
szakembereinek oktatását
o valamint dokumentumok készítését az 1. számú mellékletben meghatározottak
szerint.
a Végteljesités keretében: az 1. számú melléklet 3.2.3. pontjában meghatározottak
szerint:
o az ideiglenes helyszíneken üzembe helyezett eszközök költöztetését 2 végleges
helyszínre és
o a végleges helyszíneken az eszközök üzembe helyezését és integrációját,
o szoüververziók kissítését,
o tesztelést
o felmerülő hibák javítását és újratesztelését,
o valamint dokumentumok készítését az I. számú mellékletben meghatározottak
szerint.
1.2. Jelen szerződés tárgyát képezi továbbá opcionálisan:
1 .2.1. Közreműködés a felhő integrációban: 200 óra mennyiségben az 1. számú melléklet
4. pontjában meghatározottak szerint „Közreműködés a felhő integrációban”
1.2.2. Szerverek és licencek szállítása az alábbiak szerint:
Rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő) telephelyenként 3 3 darab, összesen
6 darab szerver szállítása az 1. számú melléklet „2.3.1 Rack szerver IV. típusú
(Adatbázis-kezelő)” fejezetben leírt paraméterek biztosításával,
-

—

—

—

a szerverekhez operációsrendszer és menedzsment licencek szállítása
telephelyenként 3
3 darab, összesen 6 darab a „2.4. I Operációsrendszerrel és
menedzsment szoflverrel szemben támasztott elvárások” fejezetben leírt funkciók
biztosításával,
-

—

adatbázis-kezelő licencek szállítása telephelyenként 3 3 darab, összesen 6 darab
IV. típusú (Adatbázis-kezelő) rack szervernek megfelelő licence, a „2.4.2 Adatbázis
kezelővel szemben támasztott elvárások” fejezetben leírt funkciók biztosításával.
-

—

1.2.3. Vevő az előzőekben meghatározott opciót cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel
jogosult lehívni.
1.2.4. Az opció lehívására vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
az el’égzendő feladatok, szállítandó eszközök meghatározása,
a teljesítés határideje,
-

a teljesítés helye(i)
azt, bogy az egyedi megrendelés ellenértéke mely projekt(ek)ben biztosított, va
lamint a benyújtandó számlával kapcsolatos előírás.
az egyedi megrendelés ellenértéke (amely jelen szerződés 2.a számú melléklet
ében meghatározott árak, egységárak alapulvételével kerül megállapításra és
amely tartalmazza az egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatosan Eladót
megillető teljes ellenértéket).
Az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére jelen szerződés rendelkezéseit kell
alkalmazni.
-

-

-

I .3. A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és
a vonatkozó követelményeket, a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
I .4. Eladó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze
jelen Szerződésben és annak mellékleteiben, valamint a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfeleljen.
2.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

2.1 .Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Eladó a jelen szerződés I. pontjában
meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül
köteles teljesíteni. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott
feladatait Felek mindegyike teljesíti. ‘
2.2.

Részteljesítési határidő:
2.2.1. Az I. részteljesítés teljesítési határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított
120. nap.
2.2.2. Eladó a szerződés 1. Részteljesítése keretében meghatározott feladatok elvégzésére
a szerződés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül Vevővel egyeztetve
ütemtervet köteles készíteni. Az ütemtervben meghatározott határidők módosítása nem
igényel szerződésmódosítást.

2.3.

Végteljesítési határidő:
2.3.1. A Végteljesítés keretében teljesítendő feladatok megkezdése:
A Vevő a Végteljesítés keretében elvégzendő feladatok megkezdhetőségéről- legkésőbb
a szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónapon belül- írásban értesíti Eladót. Eladó
az írásbeli értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül Vevővel egyeztetve
ütemtervet köteles készíteni a Végteljesítés keretében teljesítendő feladatok elvégzésére.
Az ütemtervben meghatározott határidők módosítása nem igényel szerződésmódosítást.
2.3.2. A Végteljesítés keretében teljesítendő feladatok befejezési határideje a szerződés
hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül.

2.4.

Vevő előteljesítést elfogad.

1A szerződés 2.9 pontja alapján a szerződés hatáhba lépésének a napja a szerződés aláírásának a napja, mi’el jelen szerződés 2.8. pontja szerinti ASP 2.0 projekt Támo2atásj
Szerződés módosítása 2017.05.18-án hatályba lépett.

2.5. Vevő az opciót cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel a szerződés hatálybalépését
követő 6 hónapon belül egy vagy több részletben jogosult lehívni. Opcióból történő
lehívás esetén Eladónak az egyedi megrendelésben meghatározott feladatait az egyedi
megrendelésben meghatározott határidőn belül kell teljesítenie azzal, hogy az egyedi
megrendelésben meghatározott teljesítési határidő nem lehet rövidebb az egyedi
megrendelés kibocsátását követő 5 munkanapnál.
2.6. Vevő fenntartja a jogot, hogy a jelen szerződés 1 .2. pontjában meghatározott opciót ne
vagy ne teljes mértékben hívja le. Eladó jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti,
hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az
esetre, ha Vevő a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott opciót nem vagy nem
teljes egészében hívja le az 2.5. pontban meghatározott határidő lejártáig. Eladó kijelenti
és elfogadja, hogy az opció rendelkezésre tartásáért Vevő külön díjat nem fizet Eladónak.
2.7. Jelen szerződés KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 számú, A Közigazgatás
informatikai in&astruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében című
(a
továbbiakban:
KOFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2015-00005
projekt)
projektből
finanszírozott részei a szerződés mindkét fél általi aláírása napján lépnek hatályba.
2.8. Jelen szerződés KÖFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2016-00008 számú, Az önkormányzati ASP
rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)) című ( a továbbiakban:
KOFOP- 1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00008 projekt) projektből finanszírozott részei
hatálybalépésének feltétele, hogy a Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek
támogatására kiterjedő érvényes és hatályos Támogatási Szerződés módosítás jöjjön létre
a Vevő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között. Vevő
haladéktalanul tájékoztatja Eladót a jelen pontban meghatározott feltétel teljesüléséről
vagy annak meghiúsulásáról.
2.9. Amennyiben 2.8. pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően
teljesül, a KOFOP-l .0.0-VEKOP-l 5-201 6-00008 projektből finanszírozott részek
hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja.
2.10. Jelen szerződés KÖFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2016-00032 számú, Az Egységes központi
elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása a Fővárosi és megyei
korniányhivatalokban című (a továbbiakban: KÖFOP- 1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00032
projekt) projektből finanszírozott részei a szerződés mindkét fél általi aláírása napján
lépnek hatályba.
2.11. A szerződés finanszírozására vonatkozó részletes adatokat a szerződés 2.b) számú
melléklete (a közbeszerzési eljárás .‚Ajánlati ár részletező lap”-ja) tartalmazza.
2.12. Vevő a Kbt. 135. * (12) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 53. (6) bekezdésére is)
kiköti, hogy amennyiben a 2.8. pontban hivatkozott támogatási szerződés a benyújtott
támogatási igénymél kisebb összegben kerül megkötésre, Úgy a szerződés az ezzel érintett
projekt vonatkozásában csak a Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.
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3.

A teljesítés helye

3.1. Eladónak ajelen szerződés I. pontjában meghatározott eszközöket Vevő általa szerződés
hatályba lépését követő 5 munkanapon belül megadott ideiglenes budapesti helyszínekrc
kell leszállítania és ott az I. számú mellékletben meghatározott feladatokat elvégeznie.
3.2. Jelen szerződés 4.14. pontja szerinti oktatást Eladó által biztosított budapesti helyszínen
kell megtartani. Az oktatás pontos helyszínét Eladó a teljesítési ütemtervben
meghatározott határidőig köteles megadni Vevőnek.
3.3. Eladónak a Jelen szerződés 1. pontjában és meghatározott licence(ke)t képviselő
licencigazolást a Vevő jelen szerződés 16.1 .aa) pontjában meghatározott
kapcsolattartójának e-mail címére kell megküldeni vagy a licence igazolás papír alapon
kell átadni Vevő kapcsolattartója részére.

3.4. Eladónak az ideiglenes helyszínre leszállított ás üzembe helyezett eszközöket két
végleges helyszínre
Budapest, XI. Fehérvári Út 70., 2131 Göd, Ady Endre út
(015/1,015/4 brsz) Vevő végleges géptermeibe kell átköltöztetnie és ott az 1. számú
mellékletben meghatározott feladatokat elvégeznie.
—

-
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A teljesítés módja

4.1

Eladó jelen szerződés teljesítése keretében az 1. számú mellékletben! II. részajánlat alatt
meghatározott eszközöket és licenceket köteles szállítani Vevő részére a 2.a számú
mellékletben meghatározott mennyiségekben ás részletezés szerint és az I. számú
mellékletben! II. részajánlathoz tartozó feladatokat köteles elvégezni. Eladó továbbá a
jelen szerződés 1.2.2 pontjában meghatározott opcionális szerverek ás licencek
szállítására az egyedi megrendelésben meghatározottak szerint köteles.

4.2

Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles
leszállítani. Eladó köteles a termékeket Úgy csomagolni, bogy azokat a szállítás során
semmilyen sérülés ne érje. A minőségi átvételt követően a termékek
csomagolóanyagának elszállítása az Eladó feladata.

4.3

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

4.4

Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni ‘agy elektronikus úton elérhetővé
lenni az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot, így különösen kezdési (használati) útmutatót, forgalomba
hozataira és a jótállásra vonatkozó okmányokat. ‚alamint műszaki leírást (elsősorban
magyar nyelven’ azonban ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll
rendelkezésre, akkor angol nyel’ en). A jótállásra ‘onatkozó okmányokon Fel kell
tüntetni az eszköz gyártási számát ‚alan-iint ajótállas kezdőidőpontját és időtartamát.

4.5

Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken (termék alatt Vevő
jelen pont szerinti esetben: minden mozgatható és kihúzható egységet ért, azaz
Eladónak minden mozgatható és kihúzható egységet fel kell címkéznie) valamint a
termék csomagolásán. Eladónak a vonalkódot a terméken jól látható helyen (p1. a
termék teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a
terméken/csomagoláson 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 vonaikódok rendelkezésre bocsátása érdekében.

4.6

Eladónak amennyiben a termékre vonatkozóan lehetséges át kell adnia Vevő részére
I db driver telepítő készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt.

4.7

Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt három munkanappal Írásban értesíteni
Vevőt a szállítás időpontjáról. Az értesítéssel együtt Eladó köteles Vevő részére
megküldeni a következő adatokat tartalmazó kimutatást nem szerkeszthető (p1: pdf) és
szerkeszthető formátumban (p1. ~xls/xlsx) (a továbbiakban: kimutatás). A
kimutatásnak tartalmaznia kell a teljesítés helyét valamint a szállításban érintett
termékek vonatkozásában az alábbi adatokat:
termék megnevezése,
gyártói termékkód,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma.
A táblázatban meg kell jeleníteni a beépített eszközöket is, leltári szám szerint, valamint
a fogadó eszköz leltári számával összerendelésben.
Amennyiben egy nap több teljesítési helyre történik szállítás a kimutatást
telephelyenkénti bontásban kell elkészíteni. Eladó a termékek szállítását mindaddig
nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem küldi meg Vevőnek.

-

-

-

4.8

Az 4.7. pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított
termék tényleges átvételét a leszállítást követő harmadik 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.

4.9

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.

4.10

Eladó az ideiglenes helyszín(ek)en illetőleg a végleges helyszíneken munkát végző
szakembereinek adatait (név, születési idő, hely’ anyja neve lakcím. szig. szám)
legkésőbb a szakember teljesítésben való közreműködése megkezdése előtt 5
munkanappal köteles Ve’őnek megadni. Jelen szerződés teljesítése során az ideiglenes
helyszín(ek)en valamint a végleges helyszineken kizárólag olyan személy(ek)
végezhetnek munkát, akiknek jelen pont szerinti adatait Eladó Vevő részére átadta. A
kérelemhez Eladónak nyilatkozatot kell csatolnia. melyben felelősséget vállal a
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névsorban szereplő beléptetendő személyekért. A beléptetés esetleges megtagadásáért
a Vevőt sem anyagi, sem jogi következmény nem terheli.
4.11

Eladó 24 órán belül köteles Vevőt tájékoztatni (a szakember nevének és a teljesítésben
való közreműködése megszűnése időpontjának megadásával) abban az esetben, ha
valamely olyan szakembere, akinek adatait a 4.10 pontban meghatározottak szerint
közölte, a szerződés teljesítésében az ideiglenes helyszín(ek)en illetőleg a végleges
helyszíneken már nem vesz részt. Eladó felelős mindazon kárért, amely Vevőt amiatt
éri, hogy Eladó jelen pont szerinti értesítési kötelezettségének nem vagy nem
megfelelően tett eleget.

4.12

Eladó jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés
időtartama alatt köteles biztosítani.

4.13

Eladó jelen szerződés aláirásáig átadta Vevőnek a Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást, amely jelen szerződéshez 6. számú mellékletként került csatolásra. 2

4.14 Oktatással kapcsolatos előírások
4.14.1
Eladó köteles Vevő által kijelölt szakembereket jelen szerződés 1. számú
mellékletében (5.2. Oktatási tevékenységek, II. részajánlat feladatai) részletezettek
szerint oktatásban részesíteni.
4.14.2
Eladó köteles a teljesítési ütemtervben meghatározottak szerint Vevő részére
átadni az oktatásokra vonatkozó, a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározottak szerint elkészített oktatási anyagot, melyek elfogadására jelen
szerződés ‘7.4 pontjának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4.14.3
Vevő oktatásban részesített szakemberei az oktatáson való részvételüket napi
jelenléti ív aláírásával igazolják, melyet az oktatónak is alá kell írnia.
4.14.4
A 4.14.1 pont szerinti oktatás keretében Vevő erre vonatkozó igénye esetén
Eladónak az eszközök üzembe helyezésébe be kell vonni Vevő erre kijelölt
szakembereit (on the job oktatás)
4.14.5
Sikeres az oktatási feladatok elvégzése és erről Vevő jegyzőkönyvet állít ki,
amennyiben a jelen szerződés 4.14.1. pontjában meghatározott valamennyi oktatási
feladat elvégzésre került. A jegyzőkönyvnek mellékletét kell képeznie az oktatásokon
készült jelenléti íveknek (valamennyi jelenléti ív maradéktalan csatolása kötelező),
valamint a jelen szerződés 4.14.2 pontja szerinti dokumentumok sikeres átadás
át’ételéről készült jegyzőkönyvnek.

4.15 Költöztetéssel kapcsolatos előírások
4.15.1 Eladónak a költöztetés időpontjáig leszállított és Vevőnek átadott eszközök
átköltöztetését a teljesítési ütemter’ben megadott határidők szerint több ütemben kell
2
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megvalósítania jelen pontban, valamint jelen szerződés 1. számú mellékletének 8.
pontjában részletezettek szerint.
4.15.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy az átköltöztetés (amennyiben az jelen
szerződés 1. számú mellékletében részletezettek szerint történik) nem eredményezi az
abban érintett eszközök jótállásának valamint az azokhoz tartozó üzemeltetés támogatás
megszűnését.
4.15.3 Az átszállítandó eszközöket vagyon- és felelüsségbiztosítás fedezete alá kell
vonni, amely a kiszerelés, szállítás és beszerelés során esetlegesen keletkező vagyoni
károkat téríti meg. A biztosítandó érték 2O4.999.81Og~ Ft., azaz
Kettőszáznégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer-nyolcszáztíz
forint.
Az
eszközök kiszerelése megkezdésének feltétele, bogy a jelen pontban előírt
feltételeknek megfelelő vagyon- és felelősségbiztosítási kötvényét Eladó Vevő
részére átadja~
4.15.4 A jelen pontban meghatározott feladatot Vevő az átköltöztetésről felvett
jegyzőkönyv aláírásával fogadja cl, amely nem minősül teljesítésigazolásnak.
4.16 A dokumentumokkal kapcsolatos előírások
4.16.1 Eladónak a jelen szerződés teljesítése során a jelen szerződés 1. számú
mellékletében, a II. részajánlat teljesítéséhez tartozó dokumentumokat kell elkészítenie
és Vevő részére átadnia. A dokumentumokkal kapcsolatos tartalmi követelményeket
jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
4.16.2 Eladónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven,
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában, vagy az adott
dokumentummal kapcsolatban az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti
formában kell átadnia.
4.16.3 Az elkészült dokumentumokat Vevő korlátozás nélkül felhasználhatja saját
céljaira (jelen szerződés 14. pontja).

4.17 Alvállalkozók, szakemberek igénybevételére vonatkozó előírások
4.17.1 Eladó a Szerződés teljesítéséhez az 5. számú melléklet I. és 4. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg az 5. számú melléklet 2-3. pontjában
megnevezett alvállalkozókat, szakembereket (az alkalmasság igazolásában részt vett
szervezetek, személyek, valamint a közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó
körülménynek minősülő szervezetek személy ek) köteles igény be ~enni a Szerződés
teljesítéséhez.
4.17.2 A Szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett személyek.
szervezetek helyett akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás
útján történt jogutódlás eseteit is), illetőleg a szerződés teljesítésében való
közreműködésük abban az esetben szüntethető meg. ha Eladó e szervezet vagy
szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel ‘agy szakemberrel is megfelel

azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Eladó a közbeszerzési
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
4.17.3 Eladó teljesítésében köteles közreműködni a Szerződés 5. számú rnellékletének
3. pontjában meghatározott szervezet vagy szakember. Ilyen esetben csak a jogutódlás
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor
figyelembe vett minden releváns körülmény különös tekintettel a Kbt. 76. * (3)
bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány tekintetében az
eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó
szakember személye csak Vevő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel
egyenértékű szakember kerül bevonásra3.
-

-

4.17.4 A 4.17.2-4.17.3. pontok szerinti új szervezet vagy szakember bevonására
irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt Írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15
nappal kell bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell a
Szerződés 4.17.2-4.17.3. pontja szerinti elvárások teljesülését.
4.17.5 Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú
mellékletében nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen,
4.17. pont előírásainak betartása mellett. További
a 4.17.2-4.17.3 pont által
szabályozott körbe nem tartozó alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó
legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3
munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy
lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a
megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkoz6 nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
—

4.17.6 Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy szakember esetében, amikor a
szervezet vagy szakember közreműködése a szerződés teljesítésében a Szerződés
4.17.2. és 4.17.3 pontja, a Kbt. 138. * (2) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint
kötelező, szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó jelen
pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani a 4.17.4 pont szerinti
dokumentumokat.
—

4.17.7 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban, szakemberekben bekövetkező, jelen (4.17.) pontban szabályozott
változások nem igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban
tájékoztatni.
4.17.8 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb
közreműködóért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladónak alvállalkozó és vagy
harmadik személy igénybevételére nem volt joga. felelős azokért a károkért is, amelyek
e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

Ez a pont nem ‘óIiL a szerzojes rcs7e’é. meri nem ‘oIi a .‚szakemhcr~ értékelési szempont.

4.17.9 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.
—

—

4.17.10
Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb
közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. 1-Ia Eladó a 4.17.8. pontban
szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna
be.
4.17.11
Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt
haladéktalanul értesíteni.
4.17.12
Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat
Partner adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
4.17.13
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.
4.18 Közreműködés a felhő integrációban
4.18.1. Az 1. számú melléklet 4. pontjában meghatározott feladatok teljesítése érdeké
ben Vevő jogosult az ott meghatározott feladatok elvégzése érdekében munkaórákat le
hívni Eladótól a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott mennyiségben. Vevő
egyedi megrendelés küldésével (jelen szerződés 1.2. és 2.5. pontja szerint), jelzi a mun
kaóra lehívására vonatkozó igényét Eladónak.
4.18.2. Eladónak a 4.18.1. pont szerinti feladatairól kimutatást kell készítenie, amelyben
fel kell tüntetni legalább az alábbi adatokat:
a rendelkezésre álló óraszám,
a teljesítés keretében elvégzett feladatok és a feladatra fordított idő (óra)
a teljesítés után rendelkezésre álló óraszám.
A kimutatás elfogadását Vevő arra jogosult képviselője aláírásával igazolja. A kimuta
tás elfogadása nem tekinthető teljesítésigazolásnak.
-

-

-
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Eladó jogai és kötelezettségei
5.1 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven köteles teljesíteni.
5.2

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

5.3

Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfeletőségéért,
szakszerűségéért. szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a szerződés
szerinti kötelezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal. magas szín’ onalon
teljesíteni.
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5.4

Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait Vevő utasításai szerint és érdekeinek
érvényesítésével, megóvásával, a Vevővel történő folyamatos egyeztetés mellett köteles
ellátni. Eladó köteles minden olyan egyeztetésen, megbeszélésen részt venni, melyen
Vevő a jelenlétét igényli.

5.5

Eladó köteles Vevőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Vevő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő
kárért Eladó felelős.

5.6

Amennyiben Vevő elmulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott
kötelezettsége teljesítését, Eladó köteles tájékoztatni Vevőt a mulasztásnak a munkára
gyakorolt előrelátható hatásairól. Vevő késedelme a Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.7

Eladó jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés
időtartama alatt köteles biztosítani.

6

Vevő jogai és kötelezettségei

6.1

Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést
a teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen
szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő
belépést és az ott történő munkavégzést.

6.2

Vevő előzetes egyeztetést követően biztosítja Eladó szakemberei számára a munkaidőn
túli valamint a hétvégén történő munkavégzést.

6.3

Vevő köteles Eladó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, adatot és
dokumentumot, amely Eladó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához
szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon
adatoknak és információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy
Eladó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.

7

Átadás-át’vételre vonatkozó előírások

7.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok
7.1 1
Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő eszközöket,licenceket, valamint tel
jesített feladatokat és elkészült dokumentumokat minden esetben átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át.
.

7.1.2
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 eszköz/feladat/dokumentum legfontosabb adatai,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kí’ánt adatok, tények.
-

-

-

-

-

-

-

átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a
hibákkal kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások
meghatározása,
Vevő kifejezett nyilatkozata az átvételről vagy az átvétel megtagadásáról,
az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.

7.1.3
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerző
désszegés következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) be
kezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdon
ságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed.
7.1 .4
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményének űgyelembevételével állapították meg.
7.2 Az átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok
7.2.1. Az eszközök átadás-átvétele mind az ideiglenes, mind a végleges helyszíneken
mennyiségi és minőségi átvételből áll.
7.2.2. Az eszközök átvétele az ideiglenes helyszíneken:
A) Mennyiségi átvétel szabályai az ideiglenes helyszíneken
Az eszközök mennyiségi átvétele megkezdhetőségének feltétele, hogy az 1. számú
melléklet 3.2.1. Tervezési időszak feladatai pontjában meghatározott terveket, és
tesztelési jegyzőkönyveket Eladó sikeresen átadja Vevő részére a jelen szerződés 7.4.
pontja szerint.
7.2.2.1. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó ajelen szerződés 2. a számú mellékletében megadott termékeket szállította-e
le, amely termékek megegyeznek a szerződés 4.7 pontja szerinti kimutatásban
szereplő termékekkel
a termék megfelel-e jelen szerződés 4.2-4.3. pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges
tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), és az előírt
fünkcionalitáshoz szükséges licenceket
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges
dokumentumokat (4.4. pontban meghatározott dokumentumok) átadta-e vagy
megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
Jelen szerződés 4.5. pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 4.7. pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

-

-

-

7.2.2.2. Vevő a sikeres mennyiségi átvételt átadás-átvételi jegyzőkönyv és szállítólevél
aláírásával igazo~a (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének valamint Jelen
szerződés azonosító számának). melynek egy példányát az átadás-átvételi
jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
7.2.2.3. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése
esetén:
a leszállitott mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett
mennyiséggel,
Eladó nem a jelen szerződés 2.a számú mellékletében megadott termékeket
szállította-e Ic, vagy a termékek nem egyeznek meg a szerződés 4.7 pontja szerinti
kimutatásban szereplő termékekkel
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.2-4.3. pontjában
meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak
rendeltetésszerű használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt
tartozékokat is), és az előírt fünkcionalitáshoz szükséges licenceket
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak
rendeltetésszerű használathoz szükséges dokumentumokat (4.4 pontban
meghatározott dokumentumok) és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus
helyét,
Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 4.5. pontjában meghatározott előírások
szerint helyezte cl a terméken a vonalkódot,
a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 4.7. pont szerinti
kimutatásban a termékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

-

-

-

-

-

7.2.2.4. A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket a beültetési tervnek
megfelelően beszereli, majd üzembe helyezi Jelen pont és az 1. számú Mellékletben
részletesen meghatározottak szerint. Az üzembe helyezés keretében Eladó általános
feladata:
az eszközök fizikai beszerelése;
helyi összekábelezés;
kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon;
eszközök bekapcsolása;
megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre;
a tesztelési tervben foglalt hardver üzembehelyezési tesztek letüttatása
státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása;
-

-

-

-

B) A minőségi átvétel szabályai az ideiglenes helyszíneken
7.2.2.5. Az ideiglenes helyszínen az eszközök minőségi átvételére az üzembe helyezést
követően, azaz a 7.2.2.4. pont szerint meghatározott feladatok sikeres elvégzése után
kerülhet sor.
7.2.2.6. Eladó köteles a minőségi átvétel során minden szükséges tájékoztatást megadni
a minőségi átvétel során tesztelt fbnkciókkal (eszközök fizikai beszerelésének
megfelelősége. helyi összekábelezés megfelelősége, kábelek felcímkézésének
megfelelősége. firmware verzió sikeres telepítése. megfele[ő státuszjellemzők. üzembe
hel)ezés megfelelősége: a to”ábbiakban tesztelt fl~nkciók) és azok müködésé’el

kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani. A
minőségi átvétel során Vevő a tesztelt funkciók működését köteles megvizsgálni.
7.2.2.7. Sikeres a minőségi átvétel, ha a 7.2.2.8. és 7.2.2.9. pontban meghatározott esetek
egyike sem következik be a minőségi átvétel során. A minőségi átvétel során felmerült
hibákat, valamint annak legfontosabb eseményeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzíteni kell. A sikeres minőségi átvételt nem akadályozó, átlagos hiba kijavításának
határidejét Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.
7.2.2.8. Sikertelen a minőségi átvétel és az átvételt Vevő megtagadja az alábbi esetek
valamelyikének előfordulása esetén:
a szállított termék tesztelt funkciói nem megfelelően működnek (megfelelő mű
ködés alatt Vevő azt érti, hogy az eszközökre vonatkozó, az 7.2.2.6. pontban
meghatározott feladatokat maradéktalanul teljesítette.)
a tesztelés során kritikus vagy súlyos hiba előfordul.
Ebben az esetben Felek az ismételt minőségi átadás időpontját az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítik.(kötbérterhes határidő)
-

-

7.2.2.9. A minőségi átvétel során felmerült hibák
hibaosztályokba sorolhatók:
Hibaosztály
Kritikus
Súlyos
Átlagos

a hiba jellege alapján

—

az alábbi

Definíció
Teljes funkcionalitásvesztés, az termék működésképtelen
Egy alapvető fontosságú részelem nem működőképes, teljesítmény
és/vagy_„rendelkezésre_állás_vesztés”_lép_fel
Nem alapvető fontosságú részelem nem működőképes, teljesítmény
és_/vagy_rendelkezésre_állás_vesztés_lép_fel

7.2.2.10. A hibák hibaosztályba sorolását Vevő tesztelésben közreműködő munkatársai
végzik. Amemiyiben Eladó valamely hiba hibaosztályba sorolásával nem ért egyet, ezen
tényt, valamint ezzel kapcsolatos észrevételeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzítenie kell és Felek a kérdésről egyeztetést tartanak.
C) A nagyvállalati adatbáziskezelő rendszer kialakítása és átvétele
7.2.2.11. A jelen szerződés 7.2.2.7. pontja szerinti sikeres minőségi átvételt követően
kerülhet sor az adatbáziskezelő rendszer kialakítására, tesztelésére és átadására az I.
számú melléklet 3.2.2 pontja szerint.
7.2.2.12. Sikeres az adatbázis kezelő rendszer átadása, amennyiben az I. számú
melléklet 3.2.2-as pontja (Impiementációs pilot időszak feladatai) szerinti feladatok
elvégzésre kerülnek és erről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A sikeres átvételt nem
akadályozó, átlagos hiba kijavításának határidejét Felek az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítik.

7.2.2.13 Sikertelen az adatbázis kezelő rendszer átadása amennyiben a 7.2.2.12. pontban
foglaltak nem teljesülnek. Ebben az esetben Vevő és Eladó az átadás-átvételi
jegyzőköny’ben rögzítik a felügyeleti megoldással történő integráció ismételt
átadásának időpontját.

‚

7.2.2.14. Eladó köteles a tesztelés során végrehajtott módosításokkal összhangban
szükségessé váló módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni.
7.2.3. Az eszközök átvétele a végleges helyszíneken:
7.2.3.1. A végleges helyszíneken az eszközök kőltöztetést követő ‚.visszavételére” az I.
számú melléklet „8 Költöztetés” fejezetében meghatározottak szerint, a költöztetés

keretében kerül sor. Az eszközök sikeres visszavételét a végleges helyszíneken Vevő a
költöztetés sikeres elvégzéséről készült jegyzőkönyv aláírásával igazolja (jelen
szerződés 4.15.4. pontja).
7.2.3.2. Az eszközök 7.2.3.1. pont szerinti sikeres visszavétele után kerülhet sor az 1.
számú melléklet 3.2.3. pontjában meghatározott feladatok teljesítésére.
7.2.3.4. Az 1. számú melléklet 3.2.3. pontjában meghatározott feladatok teljesítése
sikeres és azt Vevő átveszi, amennyiben az adatbázis szolgáltatás a katasztrófa elhárítási
tesztet követően a katasztrófa elhárítása teszt terv követelményeinek megfelelően
működik. A sikeres teljesítésről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A sikeres átvételt
nem akadályozó, átlagos hiba kijavításának határidejét Felek az átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítik.
7.2.3.5. Sikertelen az I. számú melléklet 3.2.3. pontjában meghatározott feladatok
teljesítése, amennyiben a 7.2.3.4. pontban foglaltak nem teljesülnek. Ebben az esetben
Vevő és Eladó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik a felügyeleti megoldással
történő integráció ismételt átadásának időpontját.
7.2.3.6. Eladó köteles az átvétel során végrehajtott módosításokkal összhangban
szükségessé váló módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni.
7.3

Licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

7.3.1. Amennyiben a szerződés I. pontjában meghatározott feladatok teljesítése során szállított
termékekhez van olyan licenc, amely a szállított termékek működéséhez szükséges,
akkor Eladó köteles ezt az I. pontban meghatározott feladatok teljesítése keretében a
termékkel együtt leszállítani Vevő részére.
7.3.2. A jelen szerződés I. pontjában és a 7.3.1 pontban meghatározott licencek átvétele
mennyiségi átadás-átvételből áll. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles
Vevőnek átadni a szoflverek rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot. Eladó a jelen szerződés 4.4. pontjában meghatározottakon
kívül különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
.
a licencelt tern~ékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez
értelmezett),
.
a licenekulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
.
a licencekhez tartozó &ont end TB és a licenc felhasználási feltételeit
(amennyiben ez értelmezett).
jótállásra vonatkozó dokumentumok.
-

-

7.3.3. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, bogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
7.3.4. Vevő a licencek mennyiségi átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen
szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének valamint Jelen szerződés azonosító
számának).
7.3.5. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a
szoftverek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
7.4 Dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó szabályok
7.4.1

Jelen szerződés teljesítése során elkészítendő dokumentumok átadás-átvétele
megkezdhetőségének feltétele, hogy a dokumentum feleljen meg ajelen szerződés 4.16.2
pontjában meghatározott formai követelményeknek. Amennyiben az átadott
dokumentum megfelel jelen szerződés 4.16.2 pontjában meghatározott formai
követelménynek, Vevő a dokumentum átvételéről átvételi elismervényt állít ki.

7.4.2. A dokumentum átadás-átvétele során Vevő azt vizsgálja, hogy az átvett dokumentum
megfelel-e az adott dokumentummal szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott tartalmi követelményeknek.
7.4.3. Az átvett dokumentumokat Vevő 5 munkanapon belül véleményezi. Amennyiben a
dokumentum megfelel az 1. számú mellékletben vele szemben meghatározott tartalmi
követelményeknek Vevő átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki, amely nem jelent
teljesítésigazolást. Vevő valamely dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az nem
felel meg adott dokumentummal szemben meghatározott tartalmi követelményeknek.
7.4.4.

Dokumentumok átvételének megtagadása esetén a javított dokumentum
véleményezésére a 7.4.2-7.4.3 valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

8

Teljesítésigazolás

8.1

Eladó jelen szerződés 1. Részteljesítésére vonatkozó feladatai teljesíti, ha:
Eladó az I. számú melléklet 3.2.1. Tervezési időszak feladatai pontjában meghatáro
zott terveket, és tesztelési jegyzőkönyveket Eladó sikeresen átadta Vevő részére,
az eszközök mennyiségi és minőségi átvétele valamennyi ideiglenes helyszínen ajelen
szerződés 7.2.2.2. és 7.2.2.7. pontja szerint sikeresen lezárult,
az adatbázis kezelő rendszer átadása a jelen szerződés 7.2.2.12. pontja szerint sikere
sen lezárult
Eladó elkészítette az 1. számú melléklet/l. részajánlat I. Részteljesítés keretében el
készítendö valamennyi dokumentumot és azokat Vevő jelen szerződés 7.4. pontja sze
rint átvette,
Vevő kiállította az oktatás sikeres elvégzéséröl készült jegy zokönyvet jelen szerződés
4.14.5. pontja alapján.
-

-

-

-

-

Ebben az esetben Vevő a Kbt. 135. ~-nak megfelelően kiállitja az 1. Reszteljesítésre
vonatkozó Teljesítést igazoló bizonylatot, melynek mellékletét kell képeznie a tervek és

tesztek sikeres átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvnek, az eszközök sikeres
mennyiségi átvételéről készült átadás-átvételi jegyzőkönyveknek, az eszközök sikeres
minőségi átvételéről készült átadás-átvételi jegyzőkönyveknek. az adatbáziskezelő
rendszer sikeres átadásáról készült jegyzőkönyvnek,
az 1. számú melléklet/II.
részajánlat/1. Részteljesítése keretében elkészítendő valamennyi dokumentum sikeres
átvételéről készült átadás-átvételi jegyzőkönyvnek, valamint a jelen szerződés keretében
teljesítendő oktatás sikeres teljesítéséről szóló 4.14.5 pont szerinti jegyzőkönyvnek.
Vevő az I. Részteljesítés keretében teljesítendő feladatokat nem tekinti osztható szol
gáltatásnak.
8.2

Eladó jelen szerződés Végteljesítésére vonatkozó feladatai teljesíti, ha:
az eszközök költöztetése sikeresen befejeződött és erről elkészült a szerződés 4.15.4
pontja szerinti jegyzőkönyv,
Eladó elkészítette az 1. számú melléklet/II. részajánlat/ Végteljesítés keretében elké
szítendő valamennyi dokumentumot és azokat Vevő jelen szerződés 7.4. pontja sze
rint átvette,
Az 1. számú melléklet 3.2.3. pontjában meghatározott feladatok teljesítése sikeres és
azt Vevő Jelen szerződés 7.2.3.4 pontja szerint átvette.

-

-

-

Ebben az esetben Vevő a Kbt. 135. *-nak megfelelően kiállítja a Végteljesítésre
vonatkozó Teljesítést igazoló bizonylatot, melynek mellékletét kell képeznie a költöztetés
sikeres elvégzéséről szóló jelen szerződés 4.15.4. pontja szerinti jegyzőkönyveknek, az
1. számú melléklet/I. részajánlat/Végteljesítése keretében elkészítendő valamennyi
dokumentum sikeres átvételéről készült átadás-átvételi jegyzőkönyvnek, valamint 1.
számú melléklet 3.2.3. pontjában meghatározott feladatok sikeres teljesítéséről készült
jegyzőkönyvnek.
Vevő a Végteljesítés keretében teljesítendő feladatokat nem tekinti osztható szolgálta
tásnak.
8.3 Eladó az egyedi megrendelést (opciót) teljesíti, ha az egyedi megrendelésben
meghatározott valamennyi feladat átadás-átvétele sikeresen lezárult. Eladó az egyedi
megrendelés teljesítését követő 3 munkanapon belül haladéktalanul köteles átadni
Vevőnek az egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi feladat sikeres átadásátvételéről készült átadás-átvételi jegyzőkönyvet, melyek átvételét követően Vevő 5
munkanapon belül kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot.
8.4

A teljesítést igazoló bizonylat mintáját Jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
Vevő valamely teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg
Eladó annak kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot nem vagy nem
teljeskörűen adja át. Amennyiben valamely átadott dokumentummal kapcsolatban
Vevőnek észrevétele van, Felek a teljesítést igazoló bizony lat kiállítására rendelkezésre
álló határidőn belül egyeztetést tartanak.

8.5

A teljesítést a szerződés 16.2. pontjában meghatározott teljesítésigazoló személyeknek
kell igazolniuk érintett projektenként.

9

A fizetendő ellenérték

9.1

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó term
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

szállítását a 2.a számú

9.2
A fix rész díja:
Az 1. Részteljesítés alapján fizetendő do összege: 890.111.480,- Ft + ÁFA, azaz
Nyolcszázkilencvenmillió-száztizenegyezer-négyszáznyolcvan forint + AFA.
A Végteljesítés alapján fizetendő díj összege: 4.000.000,- Ft + ÁFA, azaz Négymillió
forint + AFA azaz a fix rész niindösszesen 894.111.480,- Ft+AFA, azaz Nyolcszáz
kilencvennégymillió-száztizenegyezer-négyszáznyolcvan forint+ AFA.
Jelen szerződés 1.2 pontja szerinti opcionális feladatok díja:
Jelen szerződés 1 .2.1. pontja szerinti opcionális feladatok díja: 25.000 Ft/óra, azaz Hu
szonötezer forint/óra.
Jelen szerződés 1.2.1. pontja szerinti opcionális feladatok díja összesen: 5.000.000,- Ft
± APA, azaz Otmiflió forint ÷ AFA.
Jelen szerződés 1 .2.2. pontja szerinti opcionális feladatok díja összesen: 205.300.170,Ft ± AFA, azaz Kettőszázötmiflió-háromszázezer-egyszázhetven forint + APA.
.

Az opcionálisan kifizethető díj összesen: 210.300.170,- Ft + ÁFA, azaz Kettőszáztízmil
lió-háromszázezer-százhetven forint + AFA. (a 2.b számú melléklet opcionális keret
sorának összege)
9.3

Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések
az irányadóak.

9.4

Eladó tudomásul veszi, hogy az 9. pontjában meghatározott díj a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás
ellenértékét magában foglalja, ezért az Eladó jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá
költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

10

Fizetési feltételek

10.1 Eladó a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként, a teljesítésigazolással igazolt teljesítés
után számla ellenében jogosult Szerződés 9. pontja szerint meghatározott díjösszegre.
10.2 Eladó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozóit teljes körűen tájékoztassa a
számlázás, számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól.
10.3 Valamennyi, a fizetendő díjjal kapcsolatban Eladó bankjánál felmerülő bankköltség
Eladót terheli.
10.4 Eladó a Szerződés alapján az 1. Részteljesítésről projektenként egy számlát, a
Végteljesítésről projektenként egy számlát, és egyedi megrendelésenként szintén
projektenként egy-egy számlát jogosult kiállítani a teljesítésigazolással elfogadott
teljesítésről. A számlákat a jelen szerződés 2.b számú mellékletének megfelelően kell
projektenként kiállítani. A számlához csatolni kell a Vevő által a szerződés 8. pontja
szerint kiállított Teljesítést Igazoló Bizonylatot.

A
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10.5 A számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát a Vevő nevére és központi
iktatójába (1389 Budapest, PL 133,) küldi.
10.6 Eladó tekintettel arra, hogy Jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi, hogy Vevő a számláját
kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.
—

—

10.7 Eladó jelen szerződés teljesítése során az adott számlához tartozó díjra a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla
eHenében az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt, adott
számlához tartozó teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal
együtt nyújt be a Vevőnek.
10.8 Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződések pénzügyi rendezésének és
elszámolhatóságának feltétele, hogy a projekt megvalósítása megkezdhető státuszba
kerüljön a Támogató ilyen irányú döntése alapján.
10.9 Eladó tudomásul veszi, hogy a számlák nettó értéke KÖFOP-l .0.0-VEKOP- 15-201600008, „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése
(ASP 2.0)” című projekt terhére, a KOFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2015-00005 számú, A
Közigazgatás informatikai infl~astruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése
érdekében című projekt terhére és a KOFOP-l.0.0-VEKOP-15-2016-00032 számú, Az
Egységes központi elektronikus int- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása a
Fővárosi és megyei kormányhivatalokban című projekt terhére
ún. „szállítói
finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerülnek kifizetésre.
10. 1OA Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt, Eladót adott számla alapján megillető díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan
kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a
Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt.
135. * (1), (4) és (5) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1 )-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272 2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra
figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra
igénybe vett időtartam nem számít be.
10.11 A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.
-

-

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges szállított eszköz és nyújtott szolgáltatás mellett a
projekt megnevezését és azonosító számát: (KOFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2016-00008
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése (ASP
2.0); KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-20l5-00005 A Közigazgatás informatikai mB-astruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében; KOFOP- 1.0.0-

-

VEKOP- 15-2016-00032 Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentum
kezelési rendszer megvalósítása a fővárosi és megyei kormányhivatalokban);
a számlán Fel kell tüntetni a Vevővel kötött szerződés számát, a bankszámla számot
és a bank nevét, adószámot és fizetési határidőként a 30 napot;
a számlán fel kell tüntetni a »számla” elnevezést.
A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
-

-

-

-

10.12 A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.
10.13 A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására
vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
10.14 Felek rögzítik, hogy ajelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (jelen pont
alkalmazásában: Kormányrendelet).
10.15 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések a
Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállítói finanszírozás
keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. * alapján biztosítja az
Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.
10.16 A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum benyújtásán keresztül) az Eladó
közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti a Vevő egyidejű értesítése
mellett. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel
kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről
elfogadottnak kell tekinteni.
10.17 Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a
Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő
mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIII. törvény 134. * (6)
bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 134. * (6) bekezdés a) pontja vagy a Kormányrendelet
83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. ~ (2a)
bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe
vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra oly módon,
hogy Vevő az előleget mindaddig beszámítja a kiállított számla összegébe, amíg az előleg
teljes összege levonásra nem kerül.
10. 18 A Vevő köteles az Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés
keretében.
10.l9Ainennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhez’ ételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását kö’etően újrakezdődik.

/At
(

10.20A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában. adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles Vevőt Írásban értesíteni.
10.21 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünriepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
lO.22Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. * (I) a)).
11

Jótállás, üzemeltetés támogatás és jótáHás körébe tartozó hibajavítás

11.1 Eladó Jelen szerződés keretében szállított termékekre teljes körű 24 hónap jótállást és
üzemeltetés támogatást vállal. A jótállás és üzemeltetés támogatás kezdete valamennyi,
Jelen szerződés keretében szállítandó termék esetében a termékek sikeres minőségi
átvételének az időpontja.
11.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelehek adott termékkel
szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum
követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek
mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.
11.3 Eladó jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítja a jótállás és üzemeltetés
támogatás időtartama alatt Vevő bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felüli)
hozzáférését a termékek gyártója által jelen szerződés keretében szállított termékekhez
kiadásra kerülő technikai dokumentációkhoz, hibalistákhoz, szoftver6issítésekhez, azok
letöltéséhez, valamint támogatást és hibaelhárítást biztosít minden nap 00:00-24:00 óra
között.
11.4 Eladó a 11.3 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében a szerződés hatályba lépését
követően haladéktalanul megadja Vevőnek az(oka)t az elérési uta(ka)t (adott esetben a
szükséges felhasználói kóddal együtt), mely(ek) a jótállás és üzemeltetés támogatás
időtartama alatt lehetővé teszi a Vevő számára a 11.3 pontban részletezett szolgáltatások
igénybevételét. Vevő az elérési utak átvételéről elfogadó nyilatkozatokat állít ki.
11 .5 Jótállás alá tartozó hibabejelentését Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg a hét
minden napján 0:00-24:00 óra között:
Fax szám: 1 358 6344
E-mail cím: help@euroone.hu
Telefonszám: 1-358-6333
Telefonon megtett hibabejelentést Ve’őnek 60 percen belül írásban is meg kell erősítenie.
-

-

-

11.6 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személ) new, beosztása’
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód száma),
-

-

-

-

észlelt hibajelenség leírása,
a meghibásodás helyszíne,
hibabejelentés száma.

11.7 A bejelentett hibát Eladónak 4 órán belül vissza kell igazolnia.
11.8 A hibajavítást a meghibásodás helyszínén, a hiba bejelentését követő 8 órán belül el kell
kezdenie és a hibát 24 órán belül el kell hárítania. Amennyiben Eladó a hibát 24 órán
belül nem hárítja el, késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértékét jelen
szerződés 12.2. pontja tartalmazza.
11 .9 A me~avított terméket Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a
11.10 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.
11.10 Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
-

-

-

-

11.11 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok
alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A
kicserélt hibás alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.
11.12 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, Eladóval történt egyeztetést követően, melynek költségét Eladó
viseli.
11.13 Ajótállási és üzemeltetés támogatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét,
kiszállási díjat, szállítási költséget az Eladó viseli.
—

—
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Kötbér

12.1 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős:
a) jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidőig jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott feladatait nem teljesíti,
b) jelen szerződés 2.2.1. pontjában meghatározott határidőig az I. részteljesítés
keretében teljesítendő feladatait nem teljesíti,
c) jelen szerződés 2.3.2~ pontjában meghatározott határidőig a Végteljesítés keretében
teljesítendő feladatait nem teljesíti Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelemi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után:
.

4 Csak abban azesetben alkalmazható a kötbér a 2.3.1 pontban meghatározott határidő megsértése esetén. amennyiben Vevő
a végteijesités keretében elvégzendő feladatok megkezdhetöségéröl 2018. október 3 t-ig tájékoztatja Eladót.

23,~

a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
a késedelem 11. napjától napi 1 %.
A késedelmi kötbér alapja a l2.l.a) pontban meghatározott esetben a jelen szerződés
nettó értéke. A késedelmi kötbér alapja a 12.1 .b) és c) pontokban meghatározott
esetekben a késedelemmel érintett rész nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a.
-

12.2 Amennyiben Eladó a jelen szerződés 11.8. pontjában meghatározott határidőig a hibát
nem hárítja el, késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a hiba kijavításáig
terjedő időszakra, minden megkezdett órára 50.000,- Ft. A késedelmi kötbér maximális
mértéke alkalmanként 1.000.000,- Ft.
12.3 Amennyiben
jelen szerződés 7.2.2.8. pontban meghatározott sikertelen átvételről szóló
jegyzőkönyvben az ott megadott határidőre a minőségi átadás a 7.2.2.7 pont szerint nem
zárul le sikeresen
jelen szerződés 7.2.2.13. pontokban meghatározott sikertelen átvételről szóló
jegyzőkönyvben az ott megadott határidőre az átadás a 7.2.2.12. pont szerint nem zárul
le sikeresen.
jelen szerződés 7.2.3.5. pontokban meghatározott sikertelen átvételről szóló
jegyzőkönyvben az ott megadott határidőre az átadás a 7.2.3.4. pont szerint nem zárul le
sikeresen
Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke naponta 50.000,- Ft.
-

-

12.4 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 (jelen szerződés 13.3. pontja), vagy Vevő jelen
szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
12.5 Amennyiben Eladó jelen szerződés 1.2. pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelést
az abban megadott határidőig olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti, késedelmi
kötbér fizetésére köteles. A késedelemi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes
nap után:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,500
a késedelem 11. napjától napi I %.
A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelés nettó értéke. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
-

12.6 Eladó a jelen szerződés 1.2. pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelés meghiúsulása
esetén meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizeti. A meghiúsulási kötbér mértéke a
meghiúsulással érintett egyedi megrendelés nettó értékének 25 %-a. Az egyedi
megrendelés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos
szerződésszegése miatt az egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondja (jelen
szerződés 13.4 pontja), vagy Vevő az egyedi megrendeléstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.
12.7 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával..

12.8 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 mentesít a teljesítés alól.

—

13

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
13.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizáró lag Írásban módosíthatják.
13.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett Írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a)
b)
c)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér bármely (kivéve jelen szerződés 12.5. pontja) esetben eléri a
maximumot,
Eladó valamely az a)-b) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

13.4 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett Írásbeli
értesítésével a jelen szerződés 1.2. pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelést
azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek mhősül különösen, ha
a)
Eladó az egyedi megrendelés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja,
b)
a késedelmi kötbér jelen szerződés 12.5. pontjában meghatározott esetben eléri a
maximumot,
c)
Eladó valamely
az a)-b) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott és az egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségét
saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
Az egyedi megrendelés azonnali hatályú felmondása a szerződés hatályát nem érinti.
—

—

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

13.6 Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon‚ ha
a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 °
meghaladó tulajdonosi részesedést sze
rez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott vala
mely feltétel, vagy
a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 °
meghaladó tulajdonosi részesedést sze
rez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel. (Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b) pont).
-

-

A

P1’

(I

13.7 Vevő a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésének megfelelően köteles a szerződést felmondani, vagy
attól elállni. ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
13.8 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal kimondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
13.9 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
13.10 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13.11 Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és szerzői jogi rendelkezések hatályát nem ériiiti.

14

Felhasználói jogok, jogszavatosság

14.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében szállított szoüverekre
(ideértve a termékek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizárólagos
szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szoftverre vonatkozóan a
licenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre
vonatkozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a
szoüverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga
kiterjed minden ismert felhasználási módra.
—

—

14.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben
valamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés a szoftver 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 szoflverről 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 szoftver használata egységes termékként
engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.
—

—

14.3 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 díjtizetés nélkül
átruházhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal
jogosult a dokurnentációkat módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni.
—

—

14.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll femi harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését,
gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.
14.5 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.
-

—

14.6 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 jogainak megszerzését
és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
14.7 A 14.4 -14.6 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.
—

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

15

Titoktartás

15.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
15.2 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, bogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ
kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.
15.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
15.4 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.
15.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult
választása szerint a jelen szerződéstől e]állni vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
-

16

Felek közötti kapcsolattartás

16.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Vevő részéről:

aa) Általános kapcsolattartó
Név: Buza István Csaba
Beosztás: Szolgáltatás üzemeltetési osztályvezető
Telefon szám: ±3617957292
Mobiltelefon szám: ±36304272401
E-mail Cím: Buza.IstvanCsaba@nisz.hu
Név: Könyves János Zsolt
Beosztás: Intastruktúra üzemeltetési osztályvezető
Telefon szám: ±3617957283
Mobiltelefon szám: ±36307333526
E-mail Cím: Konyves.Zsolt~nisz.hu
ab) Vonalkódokkal és szállítással kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó:
Név: Szecsei Gábor
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon szám: ±3617957395
Mobiltelefon szám: +36305587649
E-mail cím: Szecsei.Gabor@nisz.hu
b)

Eladó részéről:

Név: Molnár Róbert
Beosztás: projekt manager
Telefon szám:358 6421
Mobiltelefon szám: +36 20 261 9066
E-mail cím: Molnar.Robert@euroone.hu
16.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek:
Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: Beszerzési és logisztikai igazgató
Telefon szám: +36 17957029
Mobiltelefon szám: 36307333544
E-mail cím: Kopcsanyi.Tibor~nisz.hu
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KÖFOP- 1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00008 projekt vonatkozásában:
Név: dr. Rupp Zoltán
Beosztás: projektigazgató
Telefon szám: +36 17957282
Mobiltelefon szám: ±36306568394
E-mail Cím: Rupp.Zoltan@nisz.hu
KÖFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2015-00005 projekt vonatkozásában:
Név: Babócsy László
Beosztás: projektigazgató
Telefon szám: ±3617957092
Mobiltelefon szám: ±36309613482
E-mail Cím: Babocsy.Laszlo~nisz.hu
KÖFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2016-00032 projekt vonatkozásában:
Név: Bódis György
Beosztás: projektmenedzser
Telefon szám: +3617957103
Mobiltelefon szám: +36306560665
E-mail cím: Bodis.Gyorgy~nisz.hu
16.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 16.1-16.2 pontban meghatározott
kapcsolattartójaiteljesítésigazolója személyét
megváltoztatni.
Szerződő
felek
megállapodnak,
hogy
a
16.1-16.2
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.
16.4 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 ‘agy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

-

16.5 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 kézbesités második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kelt
kézbesitettnek tekinteni.
—

—

/It,

16.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postal 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.

17

Vis Major

17.1 Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.
17.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek az Eladónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Eladó
részéről elháríthatatlanul következnek be és amelyek Eladó szerzödésszerű teljesítését
akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset,
árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen
összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével, mely összefüggést Eladónak
írásban igazolnia szükséges.
17.3 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, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
17.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
maior miatt felmerült kárát.

18

Egyéb rendelkezések

18.1 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
18.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges ér’énytelenség). a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
18.3 Eladónak és a Vevőnek meg kelt tennie mindent annak érdekében. hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
Szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényrő 1. akadályozó
körülmény rol a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

18.4 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
18.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.
18.6 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt,
bogy 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.
Jelen szerződés 18 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban
készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
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A beszerzés tárgya

.

.

I. részajánlat: A beszerzés tárgya a műszaki specifikációnak megfelelő rack szerverek beszerzése,
valamint a szükséges szolgáltatási tevékenységek elvégzése.
Rack szerverek szállítása:
Rack szerver I. típusú (Adattárház) az egyik telephelyre 2, a másik telephelyre 1 darab, Ősz
szesen 3 darab szerver szállítása a „2.2.1 Rack szerver—l. típusú (Adattárház)” fejezetben leírt
paraméterek biztosításával,
Rack szerver— II. típusú (Hadoop master) telephelyenként 2—2 darab, összesen 4 darab szer
ver szállítása a „2.2.2 Rack szerver II. típusú (Hadoop master)” fejezetben leírt paraméterek
biztosításáva I,
Rack szerver Ill. típusú (Hadoop worker) telephelyenként 8 8 darab, összesen 16 darab
szerver szállítása a „2.2.3 Rack szerver III. típusú (Hadoop worker)” fejezetben leírt paramé
terek biztosításával.
—

—

.

—

—

—

.

.
.

.

A kialakításhoz kapcsolódó szolgáltatások:
Az l-Ill. típusú rack szerverekhez szükséges alap infrastruktúra kialakítás és üzembehelyezési
feladatok elvégzése a „3 Alap infrastruktúra kialakítás és üzembehelyezési feladatok” fejezet
ben leírtak alapján,
oktatási tevékenységek elvégzése a „O
Oktatási tevékenységek” fejezetben leírtak szerint,
a pilot rendszerek átköltöztetése a végleges helyszínekre a „8 Költöztetés” fejezetek alapján.
II. részajánlat: A beszerzés tárgya a műszaki specifikációnak megfelelő rack szerverek beszerzése,
a rack szerverekhez operációs rendszer, menedzsment szoftver és nagyvállalati adatbázis-kezelő
szállítása, valamint a szükséges szolgáltatási tevékenységek elvégzése.
Rack szerverek szállítása:
Rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő) telephelyenként 12—12 darab, összesen 24 darab
szerver szállítása a „2.3.1 Rack szerver—IV. típusú (Adatbázis-kezelő)” fejezetben leírt paramé
terek biztosításával.
—

Licencek biztosítása a rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő) szerverekhez:
Operációsrendszer és menedzsment licencek szállítása a „2.4.1 Operációsrendszerrel és me
nedzsment szoftverrel szemben támasztott elvárások” fejezetben leírt funkciók biztosításával,
adatbázis-kezelő licencek szállítása a „2.4.2 Adatbázis-kezelővel szemben támasztott elvárá
sok” fejezetben leírt funkciók biztosításával.
—

.
.

A kialakításhoz kapcsolódó szolgáltatások a rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő) szerve
rekhez:
Alap infrastruktúra kialakítás és üzembehelyezési feladatok elvégzése a „3 Alap infrastruktúra
kialakítás és üzembehelyezési feladatok” fejezetben leírt feladatok elvégzésével,
(opcionálisan) közreműködés a felhő integrációban a rack szerver IV. típusú (Adatbázis-ke
zelő) szerverekkel kapcsolatos feladatok elvégzése a „4 Közreműködés a felhő integrációban
(II. részajánlat opcionális keret)” fejezetben leírtak szerint,
—

.

.

.
.

—

oktatási tevékenységek elvégzése a „O
Oktatási tevékenységek” fejezetben leírtak szerint,
az ideiglenes helyszínről (pilot) az eszközök átköltöztetése a végleges helysziriekre a,,8 Köttöz
tetés” fejezetek alapján.

.

Opcionális tételként az alábbiak szállítása:
Rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő) telephelyenként 3 3 darab, összesen 6 darab
szerver szállítása a „23.1 Rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő)” fejezetben leírt paramé
terek biztosításával, valamint a szerverekhez
operációsrendszer és menedzsment licencek szállítása telephelyenként 3—3 darab, Összesen
6 darab a „2.4.1 Operációsrendszerrel ás menedzsment szoftverrel szemben támasztott elvá
rások” fejezetben leírt funkciók biztosításával,
adatbázis-kezelő licencek szállítása telephelyenként 3—3 darab, összesen G darab IV. típusú
(Adatbázis-kezelő) rack szervernek megfelelő licence a „2.4.2 Adatbázis-kezelővel szemben tá
masztott elvárások” fejezetben leírt funkciók biztosításával.
—

—

—

.

.

Jelen műszaki specifikációban található eszközök és licencek finanszírozása az alábbi projektek
ből történik:
1. Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdeké
ben (KÖFQP-1.0.0-vEKQP-15-2015-0000s) c. projektből,
2. Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése (ASP 2.0) (KÖFOP
1.0.0-VEKQP-15-2016-00008) c. projektből és
3. Az Egységes központi elektronikus irat- ás dokumentumkezelési rendszer megvalósítása a fő
városi ás megyei kormányhivatalokban (EKEIDR2) (KÖFOP-1.0.O-VEKOP-15-2016-00032) c.
projektből.
A költségek megbontása a projektek között az ajánlati ár részletező táblázatban került részlete
sen maghatározásra.
Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (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, sze
mélyre, 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

Szerverek és

licenc szállítási feltételek

2.1 A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlati elvárás (I. és II. reszajátilat)
2.1.1 A niegajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások
A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, azaz legalább erre az időszakra
(5 éves fenntartási időszak) biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támo
gatásnak (supportnak), mely nem része az ajánlatnak.
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a hutesi igény a
megajánlott konfiguráció esetén 100%-os terheléssel számolva nem haladhatja meg a
rackszekrényenként 15 kW-t.
Minden hardvereszközénél előírás, hogy a rackszerkényben beszerelve a hideg levegot elölrol
szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.
Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie —garancia és támogatás vesztése nel
kül az Ajánlatkérőnél meglévő, 47 U 600mm x 1200mm rackszekrénybe.
—

.

A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az Ethernet kábelezés 10
Gbps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-SR, MM 850, LC-LC). A menedzsment csatlakozás
1 Gbps, réz alapú Cat.6 UTP kábeleken történik. A megajánlott esz ozök csatlakozási felületé
nek ehhez kell alkalmazkodnia.

Megbízhatóság
.
Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív fogyasztók),
.
Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés közben különkülön, egyesével cserélhetők legyenek.

2.1.2 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészí
tök, feladatok
.
.

A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges belső
kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök, csatlakozók és kábelek.
A megajánlott eszközök fizikai össze-és beszereléséhez szükséges minden eszköz, alkatrész.

2.1.3 Eszközök elhelyezése
.

Az eszközöket a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600mm x 1200mm alapterü
letű, 47 U magas rackszekrényekben kell elhelyezni.

2.1.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz
.
.

EN 60309 32A 3 PH (IEC3OS 32 A 3 fázis) ha ezen kívül más típusú csatlakozóra van szüksége az
Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő feladata.
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia:
o A rendszer eszközökkel szállításra kerülő PDU egységek rack unitokban való elhelye
zése nem megengedett, ezért olyan kivitelű elektromos energia szétosztó eszközök
kerüljenek leszállításra, amelyek rackben való rögzítése a rack unitokon kívül történik.
(DK7955.131 eszközhöz hasonló kivitellel).
o Rackszekrényenként a beszerelési terv alapján elhelyezett eszközöknek megfelelő
mennyiségű aljzatról,
o redundáns elosztásról minden rackszekrényben,
o amennyiben az Ajánlatkérő által biztosított rack szekrény nincs tele fizikailag vagy hő
terhelésileg akkor az üzembiztonság érdekében további 20% aljzatot kell az Ajánlat
tevőnek még hozzászámítania/biztosítania.
—

—

2.2 Rack szerverek
2.2.1 Rack szerver

—

biztosítása (I. részajánlat)

I. típusú (Adattárház)

Beszerzési igény: Az Ajánlattevőnek telephelyenként 2-1 darab, összesen 3 darab szerver leszál
lítására szükséges ajánlatot adnia.
Az eszköz fizikai elhelyezésére a „2.1.3 Eszközök elhelyezése” fejezetben kifejtett szabályok vo
natkoznak.
A szervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
.
Forma: a megrendelő által biztosított rackbe szerelhető maximum 2U magas, 2 processzor be
fogadására alkalmas szerver,
.
egy szerverben 2 CPU, összesen 12 core számítási erőforrás legyen, amelyhez programok, vir
tuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem. A szállítandó pro
cesszor: Intel Xeon E5-2643 v4, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele, hogy az

alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az egyenértékűként megajánlott termék:
o Core szám:6
o CINT2006 Rates baseline: 705
o CFP2006 Rates baseline: 616
o Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
o Intel QPI Speed: 9,6 GT/s
1536GB RAM ECC legalább, minimum DDR4 2133MHz-es DIMM sebesség,
Csatlakozási lehetőségek a központi struktúrára minimum:
o tároló csatlakozás (SAN-FC): csatlakozás legalább 4db x 16Gbps FC,
o hálózati csatlakozás (LAN): legalább 4db x 10Gbps SFP+ multi modusú dual LC/PC vo
nali meghajtó (transceiver) fogadására képes.
Beépített tárolók:
o 1 darab RAID 10 tömb legalább 4 darab, minimum 400GB SSD lemezzel, valamint to
vábbi 1 darab RAID 10 tömb legalább 4 darab, minimum 400GB SSD lemezzel;
Hardveres RAID vezérlő, adatvesztés ellen flash-el védett minimum 2GB gyorsító tárral, a kö
vetkező elvárásokkal:
o 12Gb/s SAS technológia támogatása,
o hagyományos (mechanikus) és SSD lemezek támogatása,
o menet közbeni lemezcsere és Új lemez fogadásának támogatása,
o legalább a következő RAID szintek támogatása: 1, 10, 5, 50,6,60,
o menet közbeni RAID szint átalakítás, tömb kibővítés
o menet közbeni logikai kötet kiterjesztés és Stripe size migráció,
o korlátlan Online spare lemez kijelölhetőség,
o felhasználó által meghatározható olvasási/írási cache arány,
o S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) támogatás.
Teljes körű távoli menedzsment biztosítása (grafikus képernyő átvételt is beleértve) „agent”
nélkül, virtuális média használattal együtt.
Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus felülettel, integrált
távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben a funkció biztosításához, valamilyen
komponens szükséges, akkor az ajánlat részét kell, hogy képezzék, melyet az eszköz árába be
leszámítva kell biztosítani. A menedzsment szoftver funkciói minimum a következő területeket
fedjék le:
o a szerver installációjának támogatása,
o szerverek monitorozása,
o esemény menedzsment (konfigurálható riasztási szintek),
o teljesítmény menedzsment amiben a CPU, memória, file rendszer és hálózati terhelé
sek rögzítése megtörténik,
o preventív hiba beazonosítás, online diagnosztika,
o a szerverek RAID konfigurációjának menedzsmentje,
o teljesítmény (tápellátás) monitorozás és intelligens fogyasztás menedzsment,
o BIOS, Firmware frissités lehetősége,
o a felhasználók (rendszergazdák) szerepkör szerinti megkülönböztetésének lehetősége.
Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, minimum integrált 4GB flash memóriával,
amely támogatja a gépek távoli menedzsmentjét (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biz
tosít.
A szervereknek rendelkeznie kell az alábbi szoftver verziók vagy Újabb verziók hardver kompa
tibilitási tanúsítványával:
o Operációs rendszerek:
Microsoft Windows Server 2012+
• Red Hat Enterprise Linux 6+

• Suse Linux Enterprise 11+
Tápellátás: redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug), minimum 750W, mi
nimum 96% hatékonyságú tápegység, ami a teljes kiépítettség esetén is biztosítja egy tápegy
ség kiesése esetén a működést, „80 Plus Titanium” minősítésű tápegységekkel.
Hűtés: Hot-plug hűtő ventilátor (N+1 redundanciával).
A szerverek beépítő kerettel, sínnel és kábelvezetővel szállítandók.
Egy szerver csatlakoztatásához szükséges kábelek:
o 4 darab lSm LC/LC 0M4 patch kábel
o 4 darab lOm LC/LC 0M4 patch kábel
o 1 darab 15m 1Gbps Ethernet CatG UTP patch kábel

2.2.2 Rack szerver

—

II. típusú (Hadoop master)

Beszerzési igény: Az Ajánlattevőnek telephelyenként 2-2 darab, összesen 4 darab szerver leszál
lítására szükséges ajánlatot adnia.
Az eszköz fizikai elhelyezésére a „2.1.3 Eszközök elhelyezése” fejezetben kifejtett szabályok vo
natkoznak.
A szervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
Forma: a megrendelő által biztosított rackbe szerelhető maximum 2U magas, 2 processzor be
fogadására alkalmas szerver,
egy szerverben 2 CPU, összesen 24 core számítási erőforrás legyen, amelyhez programok, vir
tuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem. A szállítandó pro
cesszor: Intel Xeon E5-2650 V4, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele, hogy az
alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az egyenértékűként megajánlott termék:
o Core szám: 12
o CINT2006 Rates baseline: 999
o CFP2006 Rates baseline: 811
o Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
o Intel QPl Speed: 9,6 GT/s
256 GB RAM ECC legalább, minimum DDR4 2133MHz-es DIMM sebesség, további bővíthető
séggel minimum 512 GB-ra modul csere nélkül.
Csatlakozási lehetőségek a központi struktúrára minimum:
o hálózati csatlakozás (LAN): legalább 4db x 10Gbps SFP+ multi modusú dual LC/PC vo
nali meghajtó (transceiver) fogadására képes.
Beépített tárolók:
1 darab RAIDS tömb legalább 8 darab, minimum 600GB meghajtóval, valamint további
1 darab RAID 10 tömb legalább 4 darab, minimum 1,2TB meghajtóval.
Hardveres RAID vezérlő, adatvesztés ellen flash-el védett, minimum 2GB gyorsító tárral, a kö
vetkező elvárásokkal:
o 12Gb/s SAS technológia támogatása,
o hagyományos (mechanikus) és SSD lemezek támogatása,
o menet közbeni lemezcsere és új lemez fogadásának támogatása,
o legalább a következő RAID szintek támogatása: 1, 10, 5, SO, 6,60,
o menet közbeni RAID szint átalakítás, tömb kibővítés
o menet közbeni logikai kötet kiterjesztés és Stripe size migráció,
o korlátlan Online spare lemez kijelölhetőség,
o felhasználó által meghatározható olvasási/írási cache arány,
o S.M A R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) támogatás.
Teljes körű távoli menedzsment biztosítása (grafikus képernyő átvételt is beleértve) „agent”
nélkül, virtuális média használattal együtt.

Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus felülettel, integrált
távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben a funkció biztosításához, valamilyen
koniponens szükséges, akkor az ajánlat részét kell, hogy képezzék, melyet az eszköz arába be
leszámítva kell biztosítani. A menedzsment szoftver funkciói minimum a kővetkező területeket
fedjék le:
o a szerver installációjának támogatása,
o szerverek monitorozása,
o esemény menedzsment (konfigurálható riasztási szintek),
teljesítmény menedzsment, amiben a CPU, memória, file rendszer és hálózati terhelé
sek rögzítése megtörténik,
o preventív hiba beazonosítás, online diagnosztika,
o a szerverek RAID konfigurációjának menedzsmentje,
o teljesítmény (tápellátás) monitorozás és intelligens fogyasztás menedzsment
o BIOS, Firmware frissítés lehetősége,
o a felhasználók (rendszergazdák) szerepkör szerinti megkülönböztetésének lehetősége.
Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, minimum integrált 4GB flash memóriával
amely támogatja a gépek távoli menedzsmentjét (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biz
tosít.
A szervereknek rendelkeznie kell az alábbi szoftver verziók vagy újabb verziók hardver kompa
tibilitási tanúsítványával:
o Operációs rendszerek:
Microsoft Windows Server 2012+
• Red Hat Enterprise Linux 6+
.
Suse Linux Enterprise 11+
Tápellátás: redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug), minimum 750W, mi
nimum 96% hatékonyságú tápegység, ami a teljes kiépítettség esetén is biztosítja egy tápegy
ség kiesése esetén a működést, „80 Plus Titanium” minősítésű tápegységekkel.
Hűtés: Hot-plug hűtő ventilátor (Ni-l redundanciával).
A szerverek beépítő kerettel, sínnel és kábelvezetővel szállítandók.
Egy szerver csatlakoztatásához szükséges kábelek:
o 2 darab lSm LC/LC 0M4 patch kábel
o 2 darab lOm LC/LC 0M4 patch kábel
o 1 darab lSm 1Gbps Ethernet Cat6 UTP patch kábel

2.2.3 Rack szerver

—

III. típusú (Hadoop worker)

Beszerzési igény: Az Ajánlattevőnek telephelyenként 8- 8 darab, összesen 16 darab szerver le
szállítására szükséges ajánlatot adnia.
Az eszköz fizikai elhelyezésére a „2.1.3 Eszközök elhelyezése” fejezetben kifejtett szabályok vo
natkoznak.
A szervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
Forma: a megrendelő által biztosított rackbe szerelhető maximum 2U magas, 2 processzor be
fogadására alkalmas szerver,
egy szerverben 2 CPU, összesen 24 core számítási erőforrás legyen, amelyhez programok, vir
tuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem. A szállítandó pro
cesszor: Intel Xeon E5-2650 V4, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele, hogy az
alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az egyenértékűként megajánlott termék:
Core szám: 12
CINT2006 Rates baseline: 999
o CFP2006 Rates baseline: 811
o Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
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Intel UPI Speed: 9,6 GT/s
256 GB RAM ECC legalább, minimum DDR4 2133MHz-es DIMM sebesség, további bővíthető
séggel minimum 512 GB-ra modul csere nélkül.
Csatlakozási lehetőségek a központi struktúrára minimum:
o hálózati csatlakozás (LAN): legalább 4db x 10Gbps SFP+ multi modusú dual LC/PCvo
nali meghajtó (transceiver) fogadására képes.
Beépített tárolók:
o 1 darab RAID 1 tömb legalább 2 darab, minimum 600GB meghajtóval, valamint JBOD
konfigurációban minimum 46 TB kapacitás, legalább 12 darab meghajtóval.
Hardveres RAID vezérlő, adatvesztés ellen flash-el védett, minimum 2GB gyorsító tárral, a kö
vetkező elvárásokkal:
o 12Gb/s SAS technológia támogatása,
o hagyományos (mechanikus) és SSD lemezek támogatása,
o menet közbeni lemezcsere és új lemez fogadásának támogatása,
o legalább a következő RAID szintek támogatása: 1, 10, 5, 50, 6, 60,
o menet közbeni RAID szint átalakítás, tömb kibővítés
o menet közbeni logikai kötet kiterjesztés és Stripe size migráció,
o korlátlan Online spare lemez kijelölhetőség,
o felhasználó által meghatározható olvasási/írási cache arány,
o S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) támogatás.
Teljes körű távoli menedzsment biztosítása (grafikus képernyő átvételt is beleértve) „agent”
nélkül, virtuális média használattal együtt.
Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus felülettel, integrált
távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben a funkció biztosításához, valamilyen
komponens szükséges, akkor az ajánlat részét kell, hogy képezzék, melyet az eszköz árába be
leszámítva kell biztosítani.A menedzsment szoftver funkciói minimum a következő területeket
fedjék le:
o a szerver installációjának támogatása,
o szerverek monitorozása,
o esemény menedzsment (konfigurálható riasztási szintek),
o teljesítmény menedzsment amiben a CPU, memória, file rendszer és hálózati terhelé
sek rögzítése megtörténik,
o preventív hiba beazonosítás, online diagnosztika,
o a szerverek RAID konfigurációjának menedzsmentje,
o teljesítmény (tápellátás) monitorozás és intelligens fogyasztás menedzsment
o BIOS, Firmware frissítés lehetősége,
o a felhasználók (rendszergazdák) szerepkör szerinti megkülönböztetésének lehetősége.
Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, minimum integrált 4GB flash memóriával
amely támogatja a gépek távoli menedzsmentjét (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biz
tosít.
A szervereknek rendelkeznie kell az alábbi szoftver verziók vagy újabb verziók hardver kompa
tibilitási tanúsítványával:
Operációs rendszerek:
• Microsoft Windows Server 2012+
• Red Hat Enterprise Linux 6+
• Suse Linux Enterprise 11+
Tápellátás: redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug), minimum 750W, mi
nimum 96% hatékonyságú tápegység, ami a teljes kiépítettség esetén is biztosítja egy tápegy
ség kiesése esetén a működést, „80 Plus Titanium” minősítésű tápegységekkel.
Hűtés: Hot-plug hűtő ventilátor (N+1 redundanciával).
A szerverek beépítő kerettel, sínnel és kábelvezetővel szállítandók.
O

Egy szerver csatlakoztatásához szükséges kábelek:
a 2 darab iSm LC/LC 0M4 patch kábel
o 2 darab lOm LC/LC 0M4 patch kábel
a 1 darab 15m 1 6bps Ethernet Cat6 UTP patch kábel

2.3

Rack szerverek biztosítása (II. részajánlat)

2.3.1 Rack szerver

—

IV. típusú (Adatbázis-kezelő)

Beszerzési igény: Az Ajánlattevőnek telephelyenként 12 12 darab, összesen 24 darab szerver
leszállítására szükséges ajánlatot adnia.
Az eszköz fizikai elhelyezésére a „2.1.3 Eszközök elhelyezése” fejezetben kifejtett szabályok vo
natkoznak.
A szervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
Forma: a megrendelő által biztosított rackbe szerelhető maximum 2U magas, 2 processzor be
fogadására alkalmas szerver,
egy szerverben 2 CPU, összesen 16 core számítási erőforrás legyen, amelyhez programok, vir
tuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem. A szállítandó pro
cesszor: Intel Xeon E5-2667 v4, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele, hogy az
alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az egyenértékűként megajánlott termék:
-

o

Core szám:8

o CINT200G Rates baseline: 900
o CFP2006 Rates baseline: 737
o Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
o Intel QPI Speed: 9,6 CT/s
Memória: 512 GB RAM ECC minimum DDR4, memória bővítési lehetőség összesen 24 darab
slotig.
A konfiguráció a megadott memória méret kétszereséig memóriamodul csere nélkül bővíthető
legyen.
Beépített tárolók:
o 1 darab RAID 10 tömb legalább 4 darab, minimum 400GB SSD lemezzel, és
o minimum 1db, legalább 1,3 TB kapacitású Írás intenzív PCle csatolós alkalmazás gyor

sító kártya (ioMemory), az írási és az olvasási műveletek gyorsítására.
Hardveres RAID vezérlő, adatvesztés ellen flash-el védett, minimum 2GB gyorsitó tárral, a kö
vetkező elvárásokkal:
o 12Gb/s SAS technológia támogatása,
o hagyományos (mechanikus) és SSD lemezek támogatása,
o menet közbeni lemezcsere és új lemez fogadásának támogatása,
o legalább a következő RAID szintek támogatása: 1, 10, 5, 50, 6,60,
o menet közbeni RAID szint átalakítás, tömb kibővítés
o menet közbeni logikai kötet kiterjesztés és Stripe size migráció,
o korlátlan Online spare lemez kijelölhetőség,
o felhasználo altal meghatározható olvasási/írási cache arány,
o S.M.A.R.T. (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology) támogatás.
Hálózati csatolók:
o tároló csatlakozás (SAN-FC): csatlakozás legalább 2 db x 16Gbps FC,
o hálózati csatlakozás (LAN): legalább 4db x 10Gbps SFP± multi modusú dual LC/PC vo
nali meghajtó (transceiver) fogadására képes.
Teljes körű távoli menedzsment biztosítása (grafikus képernyő átvételt is beleértve) „agent”
nélkül, virtuális média használattal együtt.
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2.4

Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus felülettel, integrált
távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben a funkció biztosításához, valamilyen
komponens szükséges, akkor az ajánlat részét kell, hogy képezzék, melyet az eszköz árába be
leszámítva kell biztosítani. A menedzsment szoftver funkciói minimum a kővetkező területeket
fedjék le:
o a szerver installációjának támogatása
o szerverek monitorozása
o esemény menedzsment (konfigurálható riasztási szintek)
o teljesítmény menedzsment, amiben a CPU, memória, file rendszer és hálózati terhelé
sek rögzítése megtörténik
o preventív hiba beazonosítás, online diagnosztika
o a szerverek RAID konfigurációjának menedzsmentje
o teljesítmény (tápellátás) monitorozás és intelligens fogyasztás menedzsment
o BIOS, Firmware frissítés lehetősége
o a felhasználók (rendszergazdák) szerepkör szerinti megkülönböztetésének lehetősége
Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, minimum integrált 4GB flash memóriával
amely támogatja a gépek távoli menedzsmentjét (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biz
tosít,
A szervereknek rendelkeznie kell az alábbi szoftver verziók vagy újabb verziók hardver kompa
tibilitási tanúsítványával:
o Operációs rendszerek:
• Microsoft Windows Server 2012+
.
Red Hat Enterprise Linux 6+
• Suse Linux Enterprise 11+
Tápellátás: redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug), minimum 750W, mi
nimum 96% hatékonyságú tápegység, ami a teljes kiépítettség esetén is biztosítja egy tápegy
ség kiesése esetén a működést, „80 Plus Titanium” minősítésű tápegységekkel.
Hűtés: Hot-plug hűtő ventilátor (N+1 redundanciával).
A rack szervereket beépítő kerettel, sínnel és kábelvezetővel szükséges szállítani.
Egy szerver csatlakoztatásához szükséges kábelek:
o 4 darab lSm LC/LC OM4 patch kábel
o 2 darab lOm LC/LC 0M4 patch kábel
o 1 darab iSm 1Gbps Ethernet CatG UTP patch kábel

Licencek biztositasa (11. rész jinlat)
Beszerzési igény: „2.3.1 Rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő)” fejezetben ismertetett
hardverhez ás mennyiséghez (12- 12 darab, összesen 24 darab szerver) az alábbi funkciókat biz
—

tosító licencek szükségesek, melyekkel szemben támasztott elvárások a „2.4.1 Operációsrend
szerrel ás menedzsment szoftverrel szemben támasztott elvárások” és „2.4.2 Adatbázis-kezelő
vel szemben támasztott elvárások” c. fejezetben kerültek kifejtésre.

2.4.1 Operációsrendszerrel és menedzsment szoftverrel szemben támasz
tott elvárások
.

.
.

Beépített Hypervisor képesség, amely képes Windows szerver és kliens, valamint Linux/Unix
szerverek virtualizációjára.
o Maximum 2 vendég rendszert futtatására képes;
Nano Server telepítési opció;
Virtuális gépek védelme TPM támogatassal illetve a virtuális gépek lemezeinek titkositása natív
eszközökkel;

.

.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

Címtár szolgáltatás, melyben a szükséges és elégséges hozzáféréseket AD jogosultság alapján
lehessen szabályozni.
Beépített, fejlett hálózati szolgáltatások (DNS, DHCP, NIB, File Share Services, stb.);
Nagy rendelkezésre állású fürtök kialakítása a szerveren futó szolgáltatások számára, ez
növelve az üzembiztonságot;
PowerShell script futtatási képesség;
Távoli felügyelet képessége;
Szoftveres storage vezérlési képességek és telephelyek közötti adatreplikációs megoldások tá
mogatása;
Szoftveres hálózat vezérlési képességek és skálázható controllerek;
Adat deduplikációs képességek, amely csökkentheti az adattároláshoz szükséges kapacitásigényt.
.Net keretrendszer futtatására alkalmas;
Rendszerleíró adatbázissal rendelkezik (registry);
Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások;
Menedzsment termék, amelynek tartalmaznia kell,
o A virtualizációs környezet központi menedzsmentjét;
o Központi menedzsment megoldást, mely képes Hyper-V és VMware virtualizációs plat
formon biztosítani az integrált menedzsmentet;
o A szállítandó licencek biztosítsák a virtualizációs platform és az azon futó Windows és
Linux guest gépek központi felügyeletét;
o Mentési megoldást, mely képes virtuális és nem virtuális kiszolgálók adatait is men
teni;
o Beépített monitoring képesség a Windows Server szolgáltatásokhoz (AD, DNS, DHCP,
File Services, stb.);
o Beépített monitoring képesség a Microsoft Server megoldásokhoz (SQL Server, Exc
hange Server, SharePoint Server, stb.);
o Gyártói támogatás a hardver felügyelethez (HP Server, IBM Server, stb.);
o Beépített szolgáltatási-szint mérési képesség;
o Elosztott alkalmazások felügyeletének képessége;
o Széleskörű integrációs lehetőség (Mentés, Automatizálás, Monitoring, Ticketing, stb.);
A megajánlott licenc konstrukció tartalmazzon termék támogatást és szoftver követést.

2.4.2 Adatbázis-kezelővel szemben támasztott elvárások
A licence tegye lehetővé a szerver alapú (korlátlan) használatot;
Legyen lehetőség a termék licencelését kiszolgáló szerverek alapján meghatározni, azaz a fize
tendő licenc díj a kiszolgálók műszaki paraméterei (például CPU core-ok darabszáma) alapján
kerüljön meghatározásra, és a ne függjön az egyes kliensek, felhasználóinak darabszámától.
Tartalmazza az adatbázis, törzsadatkezelő, adatbetöltő (ETL) és adattisztító funkciókat;
A termék tartalmazzon beépített relációs adatbáziskezelési, multidimenzionális adatbáziske
zelési, törzsadatkezelési, adatbetöltés és transzformációt (ETI) valamintadattisztítást lehetővé
tevő funkcionalitást, melyet ugyanaz a licenc tartalmaz.
Tartalmazzon a termék beépített multidimenzionális adatbáziskezelési megoldást;
A termék rendelkezzen egy fejlett, multidimenzionális (OLAP) adatbáziskezelési megoldással,
mely optimális teljesítményt nyújt az elemi az adatokból felépülő aggregátumok rugalmas le
kérdezésére. A multidimenzionális motor támogassa mind a statikus, mind a dinamikus jogo
sultságkezetést. Rendelkezzen beépítetten MDX interfésszel, melyen keresztül a különböző ri
porting eszközök hatékonyan képesek lekérdezni a rendszerben tárolt adatokat.
Tartalmazzon a termék beépítetten webes felülettel rendelkező riporting portált
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A termék rendelkezzen beépített webes portál felülettel, mely segítségével a felhasználók a
jogosultságaik mentén láthatják a számukra engedélyezett riportokat a megfelelő szűrt ada
tokkal. A portál felület tegye lehetővé a riport paraméterek egyszerű beallítását a felhasználók
részére, a riportok exportálását pdf, docx, xlsx és csv formátumokba. Legyen lehetőség a ripor
tok egyszerű nyomtatására. A portál felület támogassa a legelterjedtebb webböngészők Új ver
zióit.
Beépített mobil BI képesség;
A termék rendelkezzen beépített mobil 81 képességgel, mely lehetővé teszi, olyan a mobil ri
portok kialakítását, mely a hagyományos böngésző alapú tartalomfogyasztáson túl támogatja
az érintett riportok egyszerű fogyasztását mobil alkalmazásokon keresztül. A mobil riportok
működjenek mind Android, lOS és Windows Phone 10 rendszerű okostelefonok esetén is. A
beépített mobil 81 megoldás és a szükséges mobil alkalmazások licenceit tartalmazza az eszköz
licenc konstrukciója tetszőleges számú felhasználóra.
Tartalmazzon a termék beépített törzsadatkezelési megoldást;
A termék tartalmazzon beépített törzsadatkezelési megoldást, melyben kialakíthatók az üzleti
rendszerek számára szükséges központi törzsadatok, támogassa az egyes törzsadatok közötti
kapcsolatok modellezését. A törzsadatkarbantartásra rendelkezzen a megoldás beépített felü
lettel. Legyen lehetőség egy ergonomikus, Excel alkalmazásba épülő felületen keresztül a törzsadatok tömeges, nyomon követhető és auditálható módosítására, valamint nyújtson mind sql
interfész alapú, mind webservice alapú interfészeket a törzsadatokkal kapcsolatos műveletek
integrációjára.
Tartalmazzon a termék beépített ETL megoldást;
A termék rendelkezzen beépített adatbetöltési és adattranszformálási képességekkel, amelyek
egy adattárház vagy üzleti intelligencia-rendszer feltöltéséhez szükségesek. Támogassa az el
terjedt adatbáziskezelőket, mint adatforrást (Oracle, Teradata, Microsoft SQL Server). Rendel
kezzen beépített adatprofilozó eszközzel, támogassa a lassan változó dimenzió elemek (Slowly
Changing Dimension, SCD) historikus kezelését, az adattárházba töltött sorok auditálását és
adattisztítását, a teljes betöltési folyamat naplózását.
Tartalmazzon a termék beépített adattisztítási megoldást;
A termék rendelkezzen egy beépített adattisztítási megoldással, mely folyamatosan tanítható
és fejleszthető tudásbázisa segítségével lehetővé teszi a rendszerekben tárolt adatok tisztítá
sát. A modul képes legyen együttműködni a szintén beépített törzsadatkezelő megoldással,
támogassa a batch jellegű hasonlóság alapú párosítást a beépített ETL eszköz Fuzzy algoritmu
sokra épülő megoldásaival.
Biztosítson lehetőséget oszlop alapú indexelés kialakítására is a hagyományos adatbázis inde
xelési módszereken túl;
A termék tartalmazzon oszlop alapú indexelési lehetőséget, mely struktúra lényege, hogy az
adatbázis-lapokon nem sorok adatait tárolja, hanem oszlopokét. Ennek köszönhetően jól tö
möríthető adatsort kapunk, hiszen egy oszlopon belül sokkal nagyobb a valószínűsége az is
métlődő értékeknek, mint egy soron belül. A jó tömörítés eredménye a kisebb adatméret,
melynek szervermemóriába történő beolvasása lényegesen alacsonyabb szintű igénybevételt
okoz. Az oszlopokat egymástól függetlenül legyen képes a szerver tárolni, és ennek következ
tében elég csak azon oszlopok lapjait átolvasnia, amelyek a lekérdezésben szerepelnek.
SQL parancsok transzparens futtatása relációs és Hadoopos kiszolgálókon;
A termék tegye lehetővé a Hadoop kiszolgálókon található adatok elérését SQL interfészen
keresztül. Az egyes lekérdezések vegyesen legyenek képesek az adatbázis motoron, illetve a
vele összeköttetésben lévő Hadoop kiszolgálókon található adatok együttes lekérdezésére
anélkül, hogy a kliens alkalmazásoknak tudniuk kellene, hogy a lekérdezett információ a
hadoop vagy a hagyományos adatbáziskezelőben került-e letárolásra.
Adatbázis kiszolgálóba épített R script futtató környezet;

A termék tartalmazzon beépített megoldást az adatbányászati modellek kialakítására R nyelvű
scriptek segítségével. Az R nyelven megfogalmazott modellek és algoritmusok legyenek elér
hetőek SQL interfészen keresztül olyan kliens alkalmazások részére is, melyek csak hagyomá
nyos SQL interfész segítségével képesek kommunikálni az adatbázis kiszolgálával.
Nagy rendelkezésre állás biztosítása;
o AlwaysOn Availability Group nagy rendelkezésre állás. A termék támogassa magas
rendelkezésre állású környezet kialakítását, melyben mindaz adatbázisban tárolt ada
tok, mind a kiszolgálók megtöbbszörözhetőek, és az aktuális kiszolgálást végző adat
bázis szerver ütemezett karbantartása vagy meghibásodása esetén az alkalmazások
adatbázis oldali kiszolgálását képes valamelyik másik kiszolgáló automatikusan átvenni
ezáltal biztosítva a kapcsolódó rendszerek magas rendelkezésre állását.
o Központi erőforrás szabályozó;
A termék adatbázis motorja tartalmazza egy központi erőforrás szabályozó (resource gover
nor) használatát, mely segítségével akár a közös adatbázist használó alkalmazások között az
adatbázis adminisztrátorok képesek szabályozni az adott alkalmazás részére rendelkezésre álló
CPU, Memória és 10 alrendszer kapacitást.
o Online adatbázisműveletek;
A termék relációs adatbázis motorja széles körűen támogassa a tipikus adatbázis üzemeltetési
teendők online, rendszerleállás nélküli végrehajtását, Úgy mint index frissítés, statisztika frissí
tés, konzisztencia ellenőrzés.
Menedzselhetőség;
o Öntartalmazó adatbázisok Contained Database;
A termékben legyen lehetőség úgynevezett öntartalmazó adatbázisok (contained datatbase)
kialakítására, mely lehetővé teszi, hogy egy adatbázis mentés és visszaállítás a klasszikus men
tésben található információkon túl az adatbázis minden szükséges tartozékát is másolja, így
mint a collation beállításokat, vagy akár a felhasználókat.
o Adminisztratív eszköz PowerShell;
A termék menedzselhető legyen powershell scriptek segítségével, tartozzanak hozzá beépített
powershell modulok, melyek a tipikus konfigurálási és üzemeltetési teendők egyszerű auto
matizálását teszik lehetővé.
o DETA Teljesítményhangolás valós mérések alapján;
A termék rendelkezzen egy beépített eszközzel, mely képes a relációs adatbázismotorhoz ér
kező lekérdezések alapján optimalizálási javaslatokat készíteni a táblákon található indexek
(clustered és nonclustered), statisztikák és partícionálások figyelembevételével, illetve képes
a meglévő szerkezet felülvizsgálatára.
o Lekérdezések tára Query Store;
A relációs adatbázis motor rendelkezzen egy adatbázisszintű, konfigurálható repository-val,
melybe tárolásra kerülnek az adatbázison futó lekérdezések és a hozzájuk kapcsolódó statisz
tikai adatok (hányszor került a lekérdezés lefuttatásra, mekkora 10 és Cpu terhelést okoztak a
futások összességében). Az összegyűjtött statisztikai adatok beépített riportok segítségével
egyszerűen elemezhetőek legyenek, valamint konfigurálható legyen, hogy az összegyűjtött in
formációk mennyi ideig kerüljenek megőrzésre.
Biztonság;
o Szerepkörök kialakítása User Defined Server Roles;
A termék támogassa mind adatbázis alapú, mind adatbázis szerver szintű szerepkörök kialakí
tását, mely segítségével szétválaszthatók az egyes üzemeltetési teendők és minden üzemelte
tési csapathoz hozzárendelhető a számára szükséges minimális jogosultság halmaz.
o Naplózás SQl Audit;
A termék relációs adatbázis motorja tegye lehetővé egy igen részletes és a szerver számára
kevéssé megterhelő audit folyamatos futtatásat, mely segítsegével akár az olvasási hozzáféré
sek is pontosan naplózhatók. Az előre definiált audit események mellett az üzemeltető csoport
—
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is definiálhasson eseményeket. Az audit megoldás az alkalmazások felé transzparens legyen,
ne igényelje az alkalmazások módosítását tovább tegye lehetővé az audit Információk fájlba
történő tárolását is az alkalmazás mellett, afféle fekete dobozként.
A megajánlott licenc konstrukció csak termék támogatást tartalmazzon, szoftver követést ne.

.

3

Alap infrastruktúra kialakítás

3.1

és üzembehelyezési feladatok

I rés7ajánlat feladatai
Beszerzési igény: A megajánlott „2.2.1 Rack szerver I. típusú (Adattárház)”, „2.2.2 Rack szerver
II. típusú (Hadoop master)” és a „2.2.3 Rack szerver III. típusú (Hadoop worker)” tartozó hardver komponensek géptermi elhelyezése két telephelyen.
Az alap infrastruktúra kialakítása a következő feladatokat foglalja magába:
.
Ideiglenes és végleges helyszíneken az eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az
alábbi feladatokat kell elvégezni:
o az eszközök fizikai beszerelése,
o helyi összekábelezés,
o kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
o eszközök bekapcsolása,
o megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
o a tesztelési tervekben foglalt hardver üzembe helyezési tesztek lefuttatása,
o státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.
.
A végleges helyszínen a hardver eszközök Ajánlatkérő által a tervezési szakasz indulásakor
megadott felügyeleti megoldással történő integrációjának kivitelezése.
.
Oktatások tevékenységek elvégzése.
—

—

—

Az alábbiakban időrendi sorrendben ismertetjük Ajánlattevő feladatait a kialakítás során. Külön
kitérünk a szükséges dokumentációk átadására az egyes szakaszoknál. Amennyiben részletes le
írás található a leírtakra, ott műszaki melléklet fejezet hivatkozásait helyeztük el a szövegben.
Az ideiglenes helyszínre leszállított eszközökön pilot adattárház fejlesztés fog megkezdődni, me
lyet egy másik beszerzés nyertese fog elvégezni.
Ideiglenes helyszínen:
.
Hardver beültetési terv készítése az ideiglenes adatközpontban a leszállított (pilot) eszközökre
vonatkozólag.
.
Hardver eszközök Ajánlatkérő által a tervezési szakasz indulásakor megadott felügyeleti meg
oldással történő integrációjának tervezése.
Végleges helyszínen:
.
Garanciavesztés nélküli költöztetés az ideiglenes helyszínről a két végleges adatközpontba. A
költöztetés részleteit az „8 Költöztetés” fejezet taglalja. Az ideiglenes helyszínről a végleges
helyszínekre a költöztetés nem egy időpontban fog zajlani.
.
Beültetési terv készítése a két végleges helyszínre nézve, az összes érintett, Ajánlattevő által
biztosított hardver elemet figyelembe véve.
.
Hardver eszközök Ajanlatkeró altal a tervezési szakasz indulásakor megadott felügyeleti meg
oldással történő integraciojának kivitelezése.

3.1.1 Végleges helyszínen történő átadás
.
.

Ajánlatkérő ellenorzi hogy a Beültetési terv”-nek megfelelően kerültek-e az eszközök a
rackszekrényekben elhelyezesre mind két végleges helyszínen.
Hardver eszközök esetén Ajánlatkérő szúrópróba szerűen, egyes eszközökön a tesztelési ter
vekben foglalt hardver üzembe helyezési teszteket lefuttatja, teszt sikerességét ellenőrzi.
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Ajánlatkérő szúrópróba szerűen ellenőrzi, megbizonyosodik róla, bogy az adott eszközökről a
tervezési szakasz indulásakor megadott naplógyűjtő megoldásban az implementációs szakasz
ban kialakított szabályok szerint a szükséges adatok rögzítésre kerülnek.
Leszállítandó dokumentumok:
A leszállított dokumentumokat az Ajánlatkérőnek jóvá kell hagynia, a szerződésben leírt folyamat
alapján.
Hardver beültetési terv;
Beültetési terv a végleges helyszíneken;
Oktatási jegyzőkönyvek;

3.2

II. részajánlat feladatai
Beszerzési igény: Két telephelyen működő nagyvállalati adatbázis-kezelő platform kialakítása a
megajánlott „2.3.1 Rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő)” fejezetben leírt hardver és a „2.4
Licencek biztosítása” szoftver komponensek felhasználásával, továbbá az Ajánlattevő által bizto
sított hálózati ás mentési környezetek integrálásával.
Amennyiben valamely hardver vagy szoftver elemre nem tér ki a specifikáció, de a beszerzése
szükséges a specifikációnak megfelelő, működő nagyvállalati adatbázis-kezelő környezet felépí
téséhez, akkor az ajánlatban ezt külön feltüntetve szerepeltetnie kell Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő az üzembehelyezés tervezésének megkezdésekor megadja az információt az integ
rálandó, az Ajánlatkérő által biztosított eszközökről és azok típusáról.
Az alap infrastruktúra kialakítása a következő feladatokat foglalja magába:
Géptermi elhelyezés, hálózati kapcsolatok kialakítása,
adatbázis tárolási réteg konfigurációja,
o „2.3.1 Rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő)” fejezetben ismertetett szerverek
paramétereinek figyelembevételével,
önálló adatbázis környezet kialakítása,
az Ajánlatkérő által biztosított mentő eszközök integrációja,
o a kialakított nagyvállalati adatbázis-kezelő környezetet az üzemeltetési folytonosság
biztosítása érdekében integrálni kell az Ajánlatkérő által megadott mentési rendszer
rel. Az integrációnak minimálisan ki kell terjednie a környezet komponenseihez tartozó
valamennyi szoftverre valamint azok konfigurációinak mentésére.
rendszermenedzsment és felügyelet kialakítása,
o monitorozási pontok definiálása és a paraméterek átadása az Ajánlatkérőnél megta
lálható PVSR vagy SCOM monitorozó rendszer felé,
o monitorozási pontokhoz induló határérték megadása,
o a naplóbejegyzéseket az Ajánlatkérőnél meglévő naplógyűjtő felé kell továbbítani va
lamilyen szabványos, például syslog formátumban,
funkcionális tesztek elvégzése és dokumentálása,
ki kell dolgozni, implementálni, valamint dokumentálni szükséges azon folyamatokat, amelyek
alapján a környezetet az Ajánlatkérő szakértői is képesek felügyelni.
Oktatások tevékenységek elvégzése.
—

—

Az alábbiakban időrendi sorrendben ismertetjük Ajánlattevő feladatait a kialakítás során. Külön
kitérünk a szükséges dokumentációk átadására az egyes szakaszoknál. Amennyiben részletes le
írás található a leírtakra, ott műszaki melléklet fejezet hivatkozásait helyeztük el a szövegben.
Az egyes feladatokat a „2.3.1 Rack szerver—IV. típusú (Adatbázis-kezelő)” és „2.4 Licencek bizto
sítása” c. fejezetben szereplő hardver és szoftver elemekkel kell elvégezni.

3.2.1 Tervezési időszak feladatai
A pilot fázis megtervezése.

.

.

.

Hardver beültetési terv készítése az ideiglenes adatközpontban a pilot eszközeire vonatkozó
lag.
Hardver eszközök Ajánlatkérő által a tervezési szakasz indulásakor megadott felügyeleti meg
oldással történő integrációjának tervezése.
Integrációs és implementációs tervek készítése minden kapcsolódó komponensre kiterjedően.

Leszállítandá dokumentumok:
A leszállított dokumentumokat az Ajánlatkérőnek jóvá kell hagynia, a szerződésben leírt folyamat
alapján.
.
l-Iardver beültetési terv;
.
Nagyvállalati adatbázis-kezelő rendszerterve, mely az alább felsoroltakat foglalja magában:
o adatbázis tárolási réteg konfigurációja;
o önálló adatbázis környezet kialakítása;
o az Ajánlatkérő által biztosított mentő eszközök integrációja;
o rendszermenedzsment és felügyelet kialakítása;
.
Biztonsági tervek
o jogosultságok és szerepkörök dokumentálása;
o rendszerbiztonsági terv a „7.3.3 Rendszerbiztonsági terv tartalmi elemei” fejezet sze
rint;
.
Egyeztetett tesztelési tervek elkészítése a „7.1 Teszt-terv” fejezet alapján;
.
Egyeztetett tesztelési jegyzőkönyvek elkészítése a „7.2 Tesztelési jegyzőkönyv” fejezet szerint
.
Üzemeltetésre történő átadás megtervezése;
o minőségi átvétel elvárásainak meghatározása, rögzítése, az Ajánlatkérővel egyeztetett
tartalommal, amely maradéktalan teljesülése a sikeres átadás-átvétel feltétele.
Az 3.2.1 szakasz elfogadott eredménytermékei esetén kezdődhet az 3.2.2 szakasz.

3.2.2 Implementációs pilot időszak feladatai
.

.

.

.

.

Ideiglenes helyszínen az eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladato
kat kell elvégezni:
o az eszközök fizikai beszerelése,
o helyi összekábelezés,
o kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
o eszközök bekapcsolása,
o megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
o a tesztelési tervekben foglalt hardver üzembe helyezési tesztek lefuttatása,
o státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.
Működő nagyvállalati adatbázis-kezelő rendszer kialakítása az ideiglenes (pilot) környezetben:
o szükséges rendszerkomponensek telepítése és konfigurálása,
o a megfelelő metódus kidolgozása annak érdekében, hogy a pilot környezet kiterjeszt
hető legyen az üzemi környezetre.
Tesztelés az egyeztetett és elfogadott teszt terveknek megfelelően:
o a telepített fizikai és virtuális tesztrendszereken keresztül az infrastruktúra tesztelése,
o tesztelés az Ajánlatkérővel egyeztetett tesztterv és tesztforgató könyvek, tesztesetek
alapján,
o tesztelési jegyzőkönyvek, eredmények dokumentálása,
o felmerülő hibák javítása, Újra tesztelése.
Oktatások tevékenységek elvégzése.
Leszállítandó dokumentumok:
Megvalósítási dokumentáció;

.
.
.
.
.

o amennyiben szükséges, módosított kiegészített tervek;
Üzemeltetési dokumentáció a „7.3 Üzemeltetést” fejezet alapján;
Elvégzett tesztelés a „7.1 Teszt-terv” fejezet alapján;
Jegyzőkönyvek az elvégzett tesztekről a ~7.2 Tesztelési jegyzőkönyv” fejezet szerint;
Katasztrófa elhárítási terv (DRP);
Oktatási jegyzőkönyvek;
Az 3.2.1 szakasz és 3.2.2 szakasz számára rendelkezésre álló idő: a szerződés hatályba lépésétől
számított maximum 120 nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

3.2.3 Végleges helyszínen történő átadás
.

.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
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Beültetési terv készítése a két végleges helyszínre nézve, az összes érintett, Ajánlattevő által
biztosított hardver elemet figyelembe véve.
Költöztetés az ideiglenes (pilot) helyszínről a két végleges adatközpontba. A költöztetés rész
leteit az „8 Költöztetés” fejezet taglalja. Az ideiglenes helyszínről a végleges helyszinekre a köl
töztetés nem egy időpontban fog zajlani.
A pilot rendszeren összeállított nagyvállalati adatbázis-kezelő rendszer kiterjesztése a végleges
architektúrára, az összes leszállított eszköz felhasználásával.
Hardver eszközök Ajánlatkérő által a tervezési szakasz indulásakor megadott felügyeleti meg
oldással történő integrációjának kivitelezése.
Integráció az Ajánlatkérő által a tervezési szakasz indulásakor megadott naplógyűjtő megol
dással, kapcsolódó szabályok tervezése és implementációja, dokumentációk frissítése.
Az Ajánlattevő feladata, hogy a szerződés végteljesítése előtt az utolsó, gyártó által támogatott
szoftver verziók kiadására frissítsen.
Részvétel az átvételi tesztekben, mely magában foglalja a felhő automatizálási és katasztrófa
elhárítási teszteket,
tesztelési eredmények jegyzőkönyvben dokumentálása,
felmerülő hibák javítása, újra tesztelése.
Leszállítandó dokumentumok:
Beültetési terv a végleges heiyszíneken;
Frissített dokumentációk:
o Megvalósítási dokumentáció;
o Üzemeltetési dokumentáció;
o Elvégzett tesztelési dokumentációk;
Jegyzőkönyvek az elvégzett tesztekről;

Közreműködés

a felhő integrációban (II. részajánlat opcionális keret)

A rendszerekvégleges elhelyezéséhez szükséges adatközpontok és géptermi kapacitások jelenleg
még nem állnak rendelkezésre. Ajelen ajánlatkérés tárgyát is képező nagyvállalati adatbázis-ke
zelő rendszert magába foglaló felhő, a megépítésre kerülő Kormányzati Adatközpontban (KAK
ban) kerül elhelyezésre. A felhő automatizálás nem ennek a beszerzésnek a tárgya, viszontjelen
beszerzés eszközei is részét képezik a felhő adatbázis szolgáltatásának.
A felhő automatizálási megoldást az Ajánlatkérő egy másik eljárás keretében szerzi be. A techno
lógiai részleteket a tervezési időszakban adja meg Ajánlatkérő az Ajánlattevő számára.
Beszerzési igény: A felhő automatizálást végző vállalkozóval történő megfelelő együttműködés
érdekében az Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat szükséges elvégeznie az Ajánlattevő által le
szállított és a „3 Alap infrastruktúra kialakítás és üzembehelyezesi feladatok c. fejezetbe e vég
zett feladatokhoz kapcsolódóan.

Nagyvállalati adatbázis-kezelő rendszer és a felhő automatizálás együttműködésének terve
zése;
o bérlők kezelése,
o paraméterek megadása, a létrehozási, módosítási és törlési folyamatokhoz,
Nagyvállalati adatbázis-kezelő rendszer és a felhő automatizálás együttműködésének kialakí
tása;
o folyamatokhoz szükséges scriptek elkészítése,
o monitorozási paraméterek megadása a felhő automatizáló eszköz felé, ami megjele
níthető a bérlők portál felületén,
Nagyvállalati adatbázis-kezelő rendszer és a felhő automatizálás együttműködése során felme
rülő problémák kezelése, hibák elhárítása;
Részvétel a Nagyvállalati adatbázis-kezelő rendszer felhő automatizálás integrációs átvételi
tesztekben, mely magában foglalja a felhő automatizálási és katasztrófa elhárítási teszteket;
Az Ajánlattevő a fenti feladatok elvégzése érdekében adjon ajánlatot 200 óra mértékben. Ezen
órákat folyamatosan a felhő automatizálás kialakításával párhuzamosan fogja Ajánlatkérő le
hívni.

5

Oktatási tevékenységek

5 1 I. részajánlat feladatai
Az oktatást budapesti helyszínen kell megtartania Ajánlattevőnek, az oktatáshoz szükséges va
lamennyi eszköz és helyszín biztosításával, az Ajánlatkérő maximum 20 szakembere részére. Az
oktatásnak minimum 3 naposnak (8 óra/nap) kell lennie, magyar nyelven kell tartani. Olyan kép
zés szükséges, mely során az Ajánlattevő az ajánlott megoldás karbantartásához, napi üzemelte
téséhez szükséges szaktudást teljeskörűen adja át. Ennek megfelelően minimum 2 azonos tar
talmú tanfolyamot kérünk megajánlani. Az üzemeltetés és a projekt folytonosságának biztosítása
érdekében az oktatások legalább két azonos tartalmú (minimum 2 alkalom, alkalmanként mini
mum 3 nap) részletben kerüljenek megtartásra. A megajánlott tanfolyamokat a mellékelt árrészletező táblázatban is szerepeltetni kell. Az oktatási anyagot az Ajánlatkérőnél használatban
levő ILIAS open source e-learning (www.ilias.de) rendszer által használható SCORM formátum
ban vagy a tanfolyam tananyagát elektronikus (PDF) formátumban is át kell adni az esetleges
későbbi, házon belüli oktatások biztosítása érdekében. Az oktatási anyagokat olyan feltételek
mellett kell biztosítani, hogy az Ajánlatkérő saját céljai érdekében azokat korlátozás nélkül visz
szajátszhassa. Az oktatáshoz nem tartozik vizsgázás, vagy bármilyen számonkérési rendszer.
A tantermi oktatáson kívül amennyiben azt Ajánlatkérő igényli, az Ajánlattevőnek be kell vonnia
Ajánlatkérő szakembereit a telepítés /üzembe helyezés folyamatába. (On the Job)
-

—

52 Il. részajánlat feladatai
Az oktatást budapesti helyszínen kell megtartania Ajánlattevőnek, az oktatáshoz szükséges va
lamennyi eszköz és helyszín biztosításával, az Ajánlatkérő maximum 20 szakembere részére.
Olyan képzés szükséges, mely során az Ajánlattevő az ajánlott megoldás karbantartásához, napi
üzemeltetéséhez szükséges szaktudást teljeskörűen adja át. Az oktatásokat magyar nyelven kell
tartani.
Ennek megfelelően minimum 4 különböző tartalmú tanfolyamot kérünk megajánlani:
Hardver eszközökre vonatkozóan az oktatásnak minimum 2 naposnak (Sóra/nap) kell lennie.
Operációsrendszerre és menedzsment szoftverre vonatkozóan az oktatásnak minimum 5 na
posnak (Sóra/nap) kell lennie.
Alap adatbázis-kezelői tanfolyam, melynek minimum 3 naposnak (8 óra/nap) kell lennie.
Haladó adatbázis-kezelői tanfolyam, melynek minimum S naposnak (Sóra/nap) kell le

Az üzemeltetés és a projekt folytonosságának biztosítása érdekében az oktatások legalább két
azonos tartalmú (azaz minimum 4 féle tanfolyam, tanfolyamonként minimum 2 alkalom, alkal
manként megadott minimum nap számmal) részletben kerüljenek megtartásra. A megajánlott
tanfolyamokat a mellékelt ár-részletező táblázatban is szerepeltetni kell. Az oktatási anyagot az
Ajánlatkérőnél használatban levő ILIAS open source e-learning (www.iliasde) rendszer által hasz
nálható SCORM formátumban át kell adni az esetleges későbbi, házon belüli oktatások biztosítása
érdekében. Az oktatási anyagokat olyan feltételek mellett kell biztosítani, hogy az Ajánlatkérő
saját céljai érdekében azokat korlátozás nélkül visszajátszhassa. Az oktatáshoz nem tartozik vizs
gázás, vagy bármilyen számonkérési rendszer.
A tantermi oktatáson kívül amennyiben azt Ajánlatkérő igényli, az Ajánlattevőnek be kell vonnia
Ajánlatkérő szakembereit a telepítés /üzembe helyezés folyamatába. (On the Job)
A teljesítés határideje az 3.2 szakaszban megadott határidő.
-

—
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Jótállási és üzemeltetés támogatási elvárások
Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékekre a be
kerülési érték részét képező teljes körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő), minimum 24
hónap jótállást és üzemeltetés támogatást. (Az Ajánlattételi lapon a vállalkozói díjba beépítve,
nem önálló tételként kérjük megajánlani).
Az I. részajánlat tekintetében a jótállási és üzemeltetés támogatási idő kezdete a termék átvéte
lének az időpontja.
Az II. részajánlat tekintetében a jótállási és üzemeltetés támogatási idő kezdete a termék imple
mentációs pilot időszaksorán történőtesztelést követő sikeres átvételének az időpontjaAzAján
latkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy az adatbázis-kezelő licenc tekintetében csak ter
mék támogatást vár el, szoftver követést nem.
Jótállással kapcsolatos elvárások:
Az Ajánlatkérő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg,
a hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia. A hibabejelentésnek leg
alább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o hibát bejelentő személy neve, beosztása,
o meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
o észlelt hibajelenség leírása,
o hibabejelentés száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie és 24 órán belül el ken
hárítania a hibát.
Jótállással kapcsolatos további előírások:
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harma
dik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli,
a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget— így különösen a javí
tás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget az
Ajánlattevő viseli.
—

Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell továbbá:
Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;
7x24 órában támogatást és hibaelhárítást;
az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes etöltési lehetősége.
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Dokumentumok tartalmi elvárásai
A szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő által elkészíten o o umen acio a e e roni
kus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul kell átadnia. A dokumentációnak meg
kell felelnie a 41/2015 BM rendeletnek. Az így elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szaba
don, korlátozás nélkül felhasználhatja.

7.1

Teszt-terv

.
.
.
.
.
.
.
.

Minden, az igény specifikációban meghatározott követelményre kell teszt esetet létrehozni, meg
határozva, hogy milyen feltételek teljesülés esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.
Minimálisan az alábbi teszteket kell elvégezni ésjegyzőkönyvezni:
Terheléses teszt
Funkcionális teszt
Felhasználói teszt
Integrációs teszt
Betörési teszt
Redundancia teszt
Mentési/visszaállítási teszt
Katasztrófa teszt a végleges helyszíneken

7 2 Tesztelési jegyzokönyv
Dokumentálja a rendszerelem alapfunkcionalitására vonatkozó megfelelőségét, amely alapja a
rendszerelemek szabályozott módon történő átadásának.

Üzemeltetési dokumentációk

7.3

7.3.1 Installációs dokumentum

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.

Az éles üzembe helyezés és tesztrendszer felépítésének lebonyolításához kapcsolódó tevékeny
ségeket tartalmazó dokumentum a következő tartalmi elemekkel:
Ajánlott hardverkövetelmények meghatározása
Kapcsolódó egyéb rendszerek, rendszerkomponensek kapcsolatainak és konfigurációjának le
írása:
A telepítéshez szükséges telepítő csomagok pontos neve, verziószáma
Diszkterületek megosztása
FájI rendszer típusa, mérete
A telepítés szükséges előfeltételeinek, a telepítendő egyéb szoftverkomponensek leírása;
A telepítés lépéseinek pontos leírása
A telepítés utáni konfigurációs feladatok leírása
Sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása
Az alkalmazás konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása
Az alkalmazás eltávolításának lépései
Milyen funkcionalitás tesztelésével lehet ellenőrizni a telepítés sikerességét
Üzemeltetői kézikönyv
Az éles üzembe helyezes utani zökkenőmentes működés biztosításához szükséges tevékenysé
geket tartalmazó dokumentum, a következő tartalmi elemekkel:
Alkalmazás és az azt muködtető szervereken szükséges jogosultságok meghatározása üzemel
tetési feladatokhoz:
A működéshez szükséges általanos üzemeltetési feladatok leírása
A működés ellenőrzesehez szükséges lepések
A naplóállomanyok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Eseménynapló és alkalmazás naplózási beállítások és paraméterek leírása:
Frissítések típusai és rendszeressége
A frissítések telepítésének lépései
A zavartalan működéshez szükségesek, rendszeresen végzendő feladatok leírása
Visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése a mentés módjának megadá
sával
Rendszeresen elvégzendő tevékenységek a teljesítmény optimális szinten tartásához
Konfigurálás
Menedzsment funkciók ismertetése
Mentés és visszaállítási terv, illetve ezen beállitások indokai
Archiválás
Váratlan események kezelése
Hibaelhárítási forgatókönyvek:
Az üzemejtetéshez javasolt dokumentációk felsorolása

7.3.2 Katasztrófa elhárítási terv (DRP)
.

Rendszer leírása
o Hivatkozásokkal rendszertérképre, üzleti folyamatokra, erőforrás táblázatokra, alkal
mazottak, beszállítók, partnerek elérhetőségére,
Katasztrófa esetek leírása
Megelőző intézkedések
Médiák elérhetőségei
Elvégzendő tevékenységek katasztrófa esetek szerint
Helyreállítás
Javítási javaslatok
Karbantartásra, tesztelésre vonatkozó előírások
...

.
.
.
.
.
.
.

7.3.3 Rendszerbiztonsági terv tartalmi elemei

.
.
.
.
.
.

S

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tör
vényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre,
termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követel
ményekről szóló 41/2015. (Vll.15.) BM rendelet alapján:
Elektronikus információs rendszer:
hatóköre
alapfeladatai (biztosítandó szolgáltatásai), alapfunkciói
biztonságkritikus elemei
működési körülményei és más elektronikus információs rendszerekkel való kapcsolatai
biztonsági követelmények
követelményeknek megfelelő aktuális vagy tervezett védelmi intézkedések és intézkedés bő
vítések, végrehajtásra kerülő jogszabály szerinti biztonsági feladatok

Költöztetés
A költöztetés során az Ajánlattevő feladata a tervezésnek megfelelő ütemezéssel az alábbi fel
adatok végrehajtása, Illetve az alábbi követelményeknek való megfelelés.

8.1

Általános követelmények
.

.

.

.
.

.
.

.

.

Ajánlattevő köteles a költöztetéssel kapcsolatos feladatait Úgy teljesíteni, hogy az ne eredmé
nyezze az abban érintett eszközök jótállásának vagy az azokra vonatkozó üzemeltetés-támo
gatás teljes vagy részleges megszűnését.
Adott esetben, ha az eszközökön tárolt adatok biztonsága ezt megköveteli, a szállítmány őrzé
sét az Ajánlatkérő által biztosított fegyveres szervezet végzi, akivel az Ajánlattevőnek a mun
kavégzés Ideje alatt minden tekintetben maximálisan együtt kell működnie.
Ajánlattevő minden esetben köteles biztosítani a szállítás megkezdésétől számított 8 órán be
lüli szállítást, ami a csomagolás befejezésétő) az átadás-átvétel lezárásáig tart, melyről jegyző
könyv készül.
Az eszközök szállításával kapcsolatos szervezési kérdéseket előzetesen a NISZ (GLÜO) Gép
termi Létesítmény Üzemeltetési Osztállyal egyeztetni szükséges.
Az objektumokba való belépés feltétele az előzetesen kiadott belépési jogosultság megléte.
Ennek megszerzését a NISZ GLÜO koordinálja. A belépési engedély megkéréséhez legalább 2
munkanappal megelőzően meg kell adni a szállításban részt vevő személyek és gépkocsik ada
tait a következő adattartalommal:
• Név
• Személyi igazolvány szám
• Lakcím
.
Születési idő
• Születési hely
• Anyja neve
• Gépkocsi forgalmi rendszám
.
Belépés kezdete
.
Belépés vége
.
Szervezet
Az épületben való mozgás és bejutás kártyás beléptető rendszer felügyelete mellett lehetsé
ges, ahol szükséges a megfelelőjogosultsággal rendelkező NISZ GLÜQ munkatárs kísérete.
A területre való belépés feltételeit a benntartózkodás körülményeit és a gépterem használa
tának szabályait a jelen lévő NISZ GLÜO illetékesekkel együttműködve kötelező érvénnyel be
kell tartani.
A célhelyszíneket valamint a külső/belső szállítási Útvonalakat a munkafolyamat tervezhető
sége érdekében Ajánlattevőnek fel kell mérnie. Amennyiben a szállítóeszköz és a szállítási in
duló pont között kézi szállítóeszközt kíván használni, és az útvonal a rázkódásmentes szállítás
nem garantálja, úgy azt neki ideiglenes burkolással biztosítania kell.
Csomagoló anyagokat Ajánlattevőnek kell elszállitania.
Eszközök végleges géptermekbe való átköltöztetésének követelményei

8.2
.

.

.

.

A telepítési helyszín felmérése alapján el kell készíteni az eszközök beszerelési terveit beülte
tési rajz, energia ellátási és hűtésterv, erős és gyengeáramú kábelezés terv tartalommal. A beszerelési tervet Ajánlatkérővel együttműködve szükséges elkészíteni és jóváhagyatni.
Ajánlatkérővel való jóváhagyatott telepítési tervdokumentáció telepítési célra történő felhasz
nálásra át kell adni az átköltöztetést megelőzően.
Ha szükséges az Ajánlattevő feladata az általa megajánlott eszközök rack szekrényekből való
kiszerelése, csomagolása, ki- és berakodása, átszállítása, kicsomagolása, a szállított eszközök
által igényelt biztonsági és speciális szállítási feltételeknek megfelelően végezve.
Eszközök rack szekrényekbe szerelése és patch kábelezés elkészítése Ajánlatkérő feladata a
megkapott tervdokumentáció alapján.

.

A csomagolásnál az eszközök eredeti, gyári csomagolásának a használata az elsődleges cél.
Amennyiben ezeket Ajánlatkérő nem tudja biztosítani, Úgy az eszközöket a dobozolást meg
előzően egyenként légbuborékos fóliába kell csomagolni, ezáltal lehetséges az eszközök fizikai
védelmét és sértetlenségét biztosítani. A csomagolóanyag biztosítása és a csomagolás Ajánlattevő feladata. Az egyes eszközök és az eszközökhöz tartozó alkatrészek lehetőség szerint egy
dobozban kapjanak helyet. Amennyiben ez nem lehetséges az alkatrészeket tartalmazó doboz,
az eszközt tartalmazó doboz feliratával azonos tartalmú felirattal kell ellátni.

8.3 Gépteren] költöztetés során az átadás-átvételek Iebonyoiírása
Az eszközök végső adatközpontba költözése során több helyen és több alkalommal kell mennyi
ségi átadás-átvételt lebonyolítani, melyek során a kicsomagoláskor Ajánlatkérő és Ajánlattevő
szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy az átszállított eszköz csomagolásán, illetve magán az eszközön
vannak-e fizikai sérülések. Az esetleges sérülésekről fényképfelvételeket kell készíteni és jegyző
könyvet kell felvenni. A mennyiségi számbavétel során, a leltári íveken szereplő egyedi tételek
fellelhetőségét kell igazolni. A tétel hiányokról szintén jegyzőkönyvet kell készíteni, amit mindkét
fél elfogadólag aláír.
Az eszközök végleges géptermekbe való átköltöztetésekor Ajánlatadó átadás-átvétel kereté
ben szállítás céljából átveszi a kijelölt eszközöket. A teljes eszközmennyiség végleges helyszí
nekre való költöztetése várhatóan nem egyidőben fog történni.
Az eszközök végleges géptermekben való fogadásakor Felek általi mennyiségi számbavétel tör
ténik az átadás-átvételek alkalmára előírt ellenőrzések végrehajtásával. Az eszközök rack szekré
nyekbe szerelését és a kábelezés kiépítését követően Ajánlatadó nyilatkozatot ad az elvégzett
beépítés megfelelőségéről. Ezt követően Felek ellenőrzik, és jegyzőkönyv felvételével rögzítik az
eszközök bekapcsolás utáni hibamentes működését, ami alapján Ajánlatkérő átadás-átvétel ke
retében visszaveszi az eszközöket. Ajánlatkérő az átvételt a költöztetésről készített jegyzőkönyv
aláírásával igazolja.

2. a Számú melléklet
Megrendelt termék és árUsta
a közbeszerzési eljárásban beadott Rack szerver IV tipusú, operációs rendszer és
menedzsment szoRver licenc részletező, adatbáziskezelő licenc részletező, oktatás
részletező szerint
Rack szerverek IV. típusú
-

Termék
Termék megnevezése
Meny Mennyi
Nettó egységár
sor azonosítá
nyiség ségi egy
(Ft)
szám (cikkszám)
ség
Számítási kapacitás részletező, 1 db rack szerver IV. típusú (Adatbázis-kezelő)
nettó ára:
HP DL380 Gen9 High Perf
1
719079-821 Fan Kit
1
db
35 000 Ft
HP DL380 Gen9 Secon
2
719073-B21 dary Riser
1
db
12 329 Ft
HP Smart Array
3
749974-821 P440ar/2G FlO Controller
1
db
72 676 Ft
HPE 1.6TB PCIe x4 WI HH
4
803197-B21 Card
1
db
1 083 316 Ft
HPE 2U CMA for 88 Rail
5
720865-821 Kit
1
db
6 489 Ft
6
666988-821 HPE 2U Security Bezel Kit
1
db
5 821 Ft
7
720863-821 HPE 2U SFF BB Rail Kit
1
db
14 275 Ft
HPE 64GB 4Rx4 PC48
805358-821 2400T-L Kit
8
db
220 000 Ft
HPE 80068 SATA 6G WI
9
872359-B21 SFF SC DS SSD
6
db
206 000 Ft
HPE 800W FS Ti Ht PIg
10 720482-821 Pwr Supply Kit
2
db
50 614 Ft
HPEBLc1OGSFP+SR
11 455883-821 Transceiver
4
db
93 441 Ft
HPE DL380 Gen9 85FF
12 719064-821 CTO Server
1
db
219 121 Ft
HPE DL380 Gen9 ES13 817947-L21 2667v4 FlO Kit
1
db
456 246 Ft
HPE DL380 Gen9 ES14 817947-821 2667v4 Kit
1
db
456 246 Ft
HPE Ethernet 106 2-port
15 779793-821 S46SFP± Adptr
1
db
86 952 Ft
HPE Ethernet 10Gb 2P
16 779799 B21 546FLR-SFP+ Adptr
1
db
75 272 Ft
HPE iLOAdv md 3yrTSU
17 BDSOSA
1-Svr Lic
1
db
58 401 Ft
18 U4554E
HPE Install DL38x(p) SVC
1
db
53 943 Ft
HPE 0V w/o iLO 3yr 24x7
19 P8B31A
FlO Phys 1 LTU
1
db
52 248 Ft
HPE Premier Flex LC/LC
20 QK73SA
0M4 2f 15m CbI
6
db
25 000 Ft
HPE SN1000Q 16Gb 1P
21 QW971A
FCHBA
2
db
262000Ft
—

-

Nettó összár
(Ft)
6833327
35000
12329
72676
1083316
6489
5821
14275
1760000
1236000
101228
373764
219121
456246
456246
86952
75272
58401
53943
52248
150000
524000

Operációs rendszer és menedzsment szoftver licence
TermékTermék megnevezése
Meny Mennyi Nettó egységár
sor azonosító
nyiség ségi egy
(Ft)
szám (cikkszám)
ség
Operációs rendszer és menedzsment szoftver licenc részletező, 1db IV. típusú szerverhez tartozó operációs rendszer és menedzsment termék licence nettó ár:
CorelnfSvr Std Core 2
1
AAA-29743 SLSA
8 db
89585

Nettó összár
(Ft)
716680

-

716 80
6

Adatbázis-kezelő licence
TermékTermék megnevezése
Meny- Mennyi- Nettó egységár
sor- azonositó
nyiseg segi egy(Ft)
szám (cikkszám)
ség
Adatbázis-kezelő licenc részletező, 1 db IV. típusú szerverhez tartozó adatbázis-kezelő licence nettó ár:
1
AAA-03756 SQL Server Ent Core 2 SL
81db
3333336
.

-

.

.

.

.

I

.

..

Nettoosszar
Ft
26666688
26666688

Oktatás
Oktatási- Tanfolyam megnevezése
azonosító
(cikkszám)
sorszám
Tanfolyam_részletező
HPE Hardver eszközökre
HF38SE
1
vonatkozó oktatás
Alap adatbázis-kezelői
2
MSSQL1
tanfolyam
Haladó adatbázis-kezelői
3
MSSQL2
tanfolyam
Operációs rendszerre és
menedzsmentre vonat4
MSCIS
kozó oktatás

Meny- Mennyi- Tanfolyam nettó
nyiség ségi egyára (Ft)
(kur- ség (tanzus)
folyam
nap)

Nettó összár (Ft)

22910800
2

2

2

3

2017200

2

5

3362000

2

3

3862200

2214000

:i4~8~óo

;‘:67~4QQQ
7724400

2. b Számú melléklet
a közbeszerzési eljárás „Ajánlati ár részletező lap”-ja
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3. számú melléklet

NISZ

IE-759l3/3

\FNILLtI INFOKONIN[UN!XÁUIÓS
‘~2OLGÁLTATÓ iRT.

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen Vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Vevő:
Képviselője I neve, be- Képviselője2 neve, be
NISZ Nemzeti Infokonmiunikációs Eladó osztása: (ezen TIB alá- osztása: (ezen TIB jóvá
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
írója)
hagyója)
Tennék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél
száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dá
tuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Vevő igazolja, bogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv., mi
nőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Eladó/Szállító a Vevő telephelyére szállította,
/ a Eladó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A Eladó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együtte
sen kell, bogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így
nyújtható be a Vevőnek.
_____________________________________________
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a s:e;t-ődésben meghatározon egyéb dei’i- Devizanem:
Érték:
zában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
Esedékessége(dá
(jóteljesítési) garancia Ft :
tum):

Szállító képviselője

Vevő képviselője I

Vevő képviselője2
Ph

Ph

4. számú melléklet

NISZ
NEMZETI INFOKONL\1t ~%IKALIO.
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IIE—75910/A/

SZOLGALTATÓ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO
ON E Számítástechnikai Zrt.
Cégjegvzék
egyéb

szám,

EV

szám,

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO
ONE Számítástechnikai Zrt.

működési engedély szám, bírósági nyilvántartási
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44

szám,

Uniós adószám: HU10649297

Kapcsolattartó adatai
Név: Katona Natália

Beosztás: tenderiroda vezető

Telefonszám: 1-358-6357

E-mail cím: kozbeszerzes@euroone.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irón yítószám, város, utca, hózszóm): 1145
Budapest, Újvilág utca 50-52.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Cégnév: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Számlázási cím (ország, irón yítószám, város, utca, házszóm): 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank
Bankszámla
száma:
10918001-00000057Bankszámla devizaneme: HUF
22480037
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM
et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa
Különbözet szerinti
Önszámlázás
[áfa
tv.
tv. XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
169.*Á’I)]: NEM
NEM
fejezet, 169.*.(p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes
169.*.(n)]:
fejezet]: NEM
[áfa tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
NEM
KATA [2012.
törvény]: NEM

évi

CXLVII.

Dátum: Budapest 2017 október

KIVA [2012.
törvény]: NEM

évi

CXLVII.

...

Cégszerű aláírás:

j)L&{2002. évi XLIII. törvény]:
‚7’NEM

‘K

~~~~aÁrp’d
K

~ga%
EURO ONE Számí~$technikai Zrt.
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5. számú melléklete
Eladó jelen szerződés aláírásakor ismert ah’állalkozój
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

AlvállgUcozó neve:
Alvállalkozó székbelye/címe’
Alvállalkpzó feladata’
2. A közbeszerzési eljárásban nevesített alkalmasság igazolásában részt vett
alvállalkozó(k):
Alvállalkpzó nave.
Alvállalkozó szólcbely&oíme’
PJvállalkozó feladata:
Men alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkezó részt
vett’
Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevenni a jelen pentjában megneve~ett
alvállalkozó(ka)t. ~
3.

4.

A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő
szervezetek, személyek
Szen’ezet neve’
Szervezet székhelye/címw
Szervezet feladatw
Men é~ékelési szempent’részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szerve
zetlszemély igénybevételre került’
Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevenni a jelen pentjában megnevezett
szervezetpkptlszakpmborplcet.
A teljesítésbe bevonni kívánt,
alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó szókbely&címw
Alvállalkpzó feladatw

a

közbeszerzési

eljárásban

b) Alvállalkozó neve’
Alvállalkpzó szekbelye!címe’
Alvállatkozó feladata’

&oa’

.‚

tto

‚~‚

Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt 65.5(9) bekezdése szerinti eset fennáll

nem

nevesített

