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PreambuJum
Vevő „Minősített adattörlési megoldás szoj?ver és hardver elemeinek beszerzésé” tárgyában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 112. ~ (I) bekezdés b)
pontja alapján (a Kbt. 113.-l 14. *-ában foglalt eltérések alkalmazásával) nyílt közbeszerzési
eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárásban Eladó, mint
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így Vevő 2017. szeptember 26-án
megküldött összegezésében Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel
Felek a jelen adásvételi szerződést kötik.
A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés és annak mellékletei határozzák meg.
Amennyiben valamely. a szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, vagy a
Felek közötti vitás kérdésre a jelen szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak rendelke
zéseket:
a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz a
.
a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban,
.
az ajánlattételi felhí’ ásban és
.
a Dokumentációban
Eladó ajánlatában
foglaltak az irányadóak.
-

-

1.

A szerződés tárgya

1 .1. Vevő megrendeli és megveszi, Eladó eladja és leszállítja Megrendelő minősített
adattörlési megoldásának kialakításához a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközöket.

2.

A teljesítés határideje

2.1. Eladónak jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket jelen
szerződés hatálybalépését követő 45 napon belül kell leszállítania és Vevőnek átadnia.
2.2. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele
a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015.
Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1)
bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tar~úsítvány)
kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. * (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a
záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1)
bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon. Eladó haladéktalanul köteles
Vevőt tájékoztatni a jelen pontban meghatározott feltételek teljesüléséről.
2.3. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek
mindegyike teljesíti.
3.

A teljesítés helye

3.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardver eszközöket
Megrendelő 1148 Budapest, Róna u. 54-56. szám alatt található telephelyére kell
leszállítania.
3.2. A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftverlicence(ke)t képviselő
aktiválási kódokat, valamint licencigazolást Vevő jelen szerződés 15. ab) pontjában
meghatározott kapcsolattartójának e-mail címére kell megküldeni vagy papír alapon
igazolást kell átadni részére.

4.

A teljesítés módja

4.1

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

4.2

Eladó valamennyi hardverhez köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamenn)i tartozékot (ideért’e Ve”ő által

előírt tartozékot is), alkatrészt, valamint az előírt Íi.inkcionalitáshoz szükséges licenceket
Vevőnek átadni.
4.3

Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni
az adott termékre vonatkozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot (így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat). A jótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni a
termék gyártási számát valamint a jótállás időtartamát.

4.4

Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken valamint a termék
csomagolásán. Eladónak a vonalkódot a terméken jól látható helyen (p1. az eszköz teteje)
úgy kell elhelyeznie, bogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a
terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.

4.5

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

4.6

Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal Írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 15.1 ab) pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás
időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék
tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és
az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.

4.7

Eladó hardver szállítása esetén a 4.6 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő
részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó
hardverekről készült kimutatást. A kimutatásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
termék megnevezése,
gyártói termékkód,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma.
Eladó a hardverek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti
kimutatást nem adja át Vevőnek.
-

-

-

4.8

Eladó a 4.6 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjármű(vek) rendszámát, amely(ek) az eszközöket a teljesítési helyekre szállítja.

4.9

Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások:

4.9.1

Eladó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 5. számú melléklete I. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 5. számú melléklete 2.
pontjában megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett alvállal
kozók) köteles igénybe venni.

4.9.2

A jelen szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutód
lás eseteit is). illetőleg a szerződés teljesítésében ‚aló közreműködésük abban az eset3

ben szüntethető meg, ha Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel
is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbe
szerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
4.9.3

A 4.9.2 pont szerinti, Új Szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt
írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (alvállalkozó nevé
nek, székhelyének vagy lakcimének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során
ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy a teljesí
tésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell a 4.9.2 pont sze
rinti elvárások teljesülését.

4.9.4

Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 4.9. pont elő
írásainak betartása mellett. További a 4.9.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesí
tésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés
teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilat
kozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárás
ban előírt kizáró okok hatálya alatt.

—

4.9.5

Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesíté
sében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, szék
helyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezé
sének az időpontját. Az olyan szervezet esetében, amikor a szervezet közreműködése a
szerződés teljesítésében a 4.9.2 pontban, a Kbt. 138. * (2) bekezdésében meghatáro
zottak szerint kötelező, Eladó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyúj
tani a 4.9.3 pont szerinti dokumentumokat.
—

—

4.9.6

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállal
kozókban bekövetkező, jelen (4.9) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

4.10 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.
—

—

4.11 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladó a jelen pontban szabályozottak megsértésével
von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe. felelős azokért a károkért is, amelyek e
személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
4.12 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő.
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését. ezen
körülményről. a késedelem okáról ‚alamint ‚árható időtartamáról haladéktalanul köteles
a másik Felet tájékoztatni abban az esetben is. ha megítélése szerint az akadályt a másik
Félnek közlés nélkül is ismernie kell

4.13 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt
haladéktalanul értesíteni.
4.14 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
4.15 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.

5.

Átadás-átyételye vonatkozó előírások

5.1

Az átadás-átvételi-e vonatkozó közös szabályok

5.1.1 Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás ke
retében a teljesítés helyén veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.
5.1.2 Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevé
nek, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának).
5.1.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.
5.1.4 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
5.2

Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.2.1 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított hardve
rekre vonatkozó, jelen szerződés 4.7 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatá
rozott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel
megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.
5.2.2 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó a jelen szerződés 4.7 pontja szerinti tájékoztatásban megadott termékeket szál
lította-e le,
a tennék megfelel-e jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a tennél&el együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához. szükséges
tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is). ‚‘alamint alkatrészeket.
Eladó a termékkel együtt átadta-e az előírt ümkcionalitáshoz szükséges licenceket,
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumen
tumokat vagy megadta-e ezek elektronikus elérési helyét,
-

-

-

-
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a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a je
len szerződés 4.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 5.2.1 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

-

-

5.2.3 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem a jelen szerződés 4.7 pontja szerinti tájékoztatásban meghatározott termé
ket szállította le,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott elő
írásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
és/vagy alkatrészeket,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át az előírt fúnkcionali
táshoz szükséges licenceket,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezek elektronikus helyét
sem,
Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 4.4 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,
a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 5.2.1 pont szerinti kimutatás
ban a termékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.4 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma, amely
nek átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

5.2.5 Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre
a jelen, 5.2 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5.3

Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.3.1 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftvereket képviselő
aktiválási kódokat valamint az azok rendeltetésszerű. jogszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
. a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyi
ben ez értelmezett),
. a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
-

6

a licencekhez tartozó TB és a licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez ér
telmezett),
jótállásra vonatkozó dokumentumok.
.

5.3.2 Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoftvereket képviselő aktiválási
kódokat és a szoftverek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumen
tumokat átadta-e. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen
adta át adott szoftver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentu
mokat és/vagy nem adta meg a szoftvereket képviselő aktiválási kódokat.
5.3.3 Az átvétel megtagadása esetén, ha az átadás-átvétel:
személyesen történik, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben legalább au aláb
biakat rögzítik:
it az átadás-átvétel időpontja és helye,
it Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
it az átvétel megtagadásának az indoka,
it azon licenc(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megta
gadta,
it Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevé
tele,
it a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
it Felek képviselőinek aláírása.
-

-

elektronikus úton történik, Vevő erről haladéktalanul értesíti Eladót azon az e-mail
címen, amelyről Eladó a teljesítést megkísérelte. Az értesítésnek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
it az átvétel megtagadásának az indoka,
it azon licenc(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megta
gadta,
a licenc(ek) ismételt átadásának határideje.

5.3.4 Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre
ajelen, 5.3 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6.

Teljesítésigazolás

6.1. Eladó jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha jelen szerződés
2. számú mellékletében meghatározott valamennyi hardver és szoftver eszköz átadásátvétele sikeresen befejeződött (azokat Vevő átvette), valamint, ha átadta az(oka)t az
elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely(ek) lehetővé
teszi(k) a Vevő számára a jelen szerződés 9. pontjában részletezett szolgáltatások
igénybevételét.
6.2. Eladó a 6.1 pont szerinti teljesítést követő 3 nuinkanapon belül köteles átadni Vevőnek a
6.1 pontban meghatározottak teljesülését igazoló szállitólevelek egy-egy példányát.
továbbá a Vevő által kiállított elfogadó nyilatkozato(ka)t. melyek átvételét kö’ető 5
munkanapon belül Vevő kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot.

A’

6.3. A teljesítést igazoló bizonylat mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.
Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó
annak kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot nem vagy nem teljeskörűen
adja át.

7.

Árak, díjak

7.1. A jelen szerződés keretében szállítandó termékek egységára, ára jelen szerződés 2. számú
mellékletében került rögzítésre.
7.2. A szerződés értéke, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak alapján
15.939.150,- Ft + AFA, azaz tizenötmillió-kilencszázharminckilencezer-százötven forint
± általános forgalmi adó. Szerződő Felek jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható
szo lgáltatásnak.
7.3. A 7.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő
irányába érvényesíteni kíván. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl
további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen
jogcímen nem illeti meg.
7.4. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8.
8.1

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

—

8.2

Eladó a jelen szerződés teljesítéséről egy számla benyújtására jogosult.

8.3

Eladó jelen szerződés alapján őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit Eladó Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak
kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező
melléklete az előírásnak megfelelően kiállított ős aláírt teljesítést igazoló bizonylat.

8.4

Eladó tudomásul veszi. hogy teljesítési igazolással igazolt, őt megillető díjat Vevő a Kbt.
135. ~ (I) bekezdésében valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a számla Vevő központi iktatójába való beérkezésétől
számított 30 napon belül, átutalással fizeti meg.

8.5

A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Ve’ő ne”ére és a Vevő
központi iktatójába (1189 Budapest, RE: 133.) küldi.

8.6

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
8

-

-

-

-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokomnuinikáeiós Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~-a szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök valamint nyújtott szolgáltatá
sok megnevezését, a tevékenység leírását és annak TEAOR számát, fizetési határ
időként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá
mot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

* (1)

8.7

Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

8.8

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

8.9

Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 8.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

8.10 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
8.11 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefUggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontjai szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

9.

Támogatás

9.1

A jelen szerződés keretében szállított szoüver licencekhez (ide nem értve az OEM
windows licencet) Eladó 24 hónap támogatást biztosít jelen pontban szabályozottak sze
rint. Eladó köteles a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig meg
adni Vevő jelen szerződés 15.1 aa) pontjában meghatározott képviselőjének az(oka)t az
elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely(ek) lehetővé
teszi(k) a Vevő számára a támogatás igénybevételét. Vevő az elérési utak átvételéről el
fogadó nyilatkozato(ka)t állít ki.

9.2

Az üzemeltetés támogatás kezdete a szofiverek átvételének az időpontja.

9.3

Szoltver meghibásodásával kapcsolatos bejelentését Ve’ő az alábbi elérhetőségen teheti
meg munkanapokon munkaidőben (H-CS: 8:00-16:50; P: 8:00-14:20):
E-mail cím: ugyfelszolgalat~serco.hu
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő szemét’ ne’e. beosztása.
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, ‚erzió szám).
-

-

-
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-

észlelt hibajelenség leírása,
hibabejelentés száma.

9.4

A bejelentett hibával kapcsolatban a bejelentést követő 48 munkaórán belül tájékoztatást
kell adni Vevő részére.

9.5

Az üzemeltetés támogatás időtartam alatt, annak keretében Vevő internetes hozzáférést
kap a szoftverekhez kapcsolódó gyártói teclis~ikai tudásbázishoz, valamint jogosult a fó
verzión (update) belüli program&issítésekre (pld.: hibajavítások).

10.

Hardver jótállás, jótállás alatti hibajavítás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében szállított hardverekre 36 hónap jótállást biztosít. A jótál
lás kezdete a hardver átvételének az időpontja.
10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított hardverek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított hardverek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum köve
telményeknek, továbbá, hogy mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és
egyéb) hibától.
10.3 Jótállás alá tartozi5 hibabejelentését Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg munka
napokon, munkaidőben (H-CS: 8:00-16:50; P: 8:00-14:20):
Fax szám: ±36 1 272 2150
E-mail cím: ugyfelszo lga1at~serco .hu
Telefonszám: ±36 1 272 2140
Telefonon megtett hibabejelentést Vevőnek 4 órán belül írásban is meg kell erősítenie.
-

10.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott tennék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód száma),
észlelt hibajelenség leírása,
annak a helyszíimek megadása (budapesti helyszín), ahonnan a meghibásodott esz
közt el kell szállítani,
hibabejelentés száma.
-

-

-

10.5 A bejelentett hibát Eladónak 24 órán belül vissza kell igazolnia.
10.6 Eladónak a meghibásodott eszközt a hibabejelentés visszaigazolásától számított 5 mun
kanapon belül, Vevővel egyeztetett időpontban kell elszállítania a hibabejelentésben
megadott telephelyéről.
10.7 A hiba bejelentésétől számított 20 munkanapon belül Eladónak a megjavított eszközt
vissza kell szállítania arra a telephelyre, ahonnan az elszállításra került. Amennyiben az
eszköz a hibabejelentéstő] számított 20 munkanapon belül nem javítható, Eladó köteles a
meghibásodott termék helyett legalább a meghibásodott termékkel azonos specifikációjú,
azonos g3ártmányú Új terméket adni Vevőnek. Á kicserélt Új eszköz Ve’ő tulajdonába. a
hibás eszköz Eladó tulajdonába kerül. Az Új eszköz jótállására jelen (10.) pont rendelke
zéseit kell alkalmazni.

10.8 A megjavított, kicserélt hardvert Vevő átadás-átvétel keretében veszi át. Az átadás-átvétel
során Vevő meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvé
telét Vevő a 10.9 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.
10.9 Eladó a hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy azon
termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett új termék
kerül átadásra, az Új tennék azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere indoka,
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.
-

-

-

10.1 OAlkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alap
ján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt
hibás alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.
10.11 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy kése
delmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
lO.12A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen
a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költ
séget az Eladó viseli.
—

—

11.

Kötbér

11.1 Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha jelen szerződés 2.1 pontjában
meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott valamennyi hardver és szoüver eszköz átadás-átvétele nem
fejeződik be sikeresen és/vagy, ha nem adja át az(oka)t az elérési uta(ka)t (adott esetben a
szükséges felhasználói kóddal együtt), mely(ek) lehetővé teszi(k) a Vevő számára a jelen
szerződés 9. pontjában részletezett szolgáltatások igénybevételét. A késedelemi kötbér
mértéke minden megkezdett késedelmes nap után napi 2%.
A késedelmi kötbér alapja a jelen szerződés nettó értéke (Jelen szerződés 7.2 pontjában
meghatározott érték). A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 0 o-a.
11 .2 Amennyiben Eladó a jelen szerződés 10.7 pontjában meghatározott határidőig a hibát
nem hárítja el, késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a hiba kijavításáig
terjedő időszakra, minden megkezdett munkanap után:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 0~
a késedelem II. napjától napi 1 ~o.
A késedelmi kötbér alapja a késedelemben érintett termék jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális mértéke a
kötbéralap 25 °~-a.
-

-

7/k

11 .3 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 12.3 pontja), vagy Vevő jelen
szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér
érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
11.4 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
11.5 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. * (3) bekezdésére figyelemmel
jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér
megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

12.

—

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag Írásban módosíthatják.
12.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) 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.
—

—

12.4 Vevő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén.
—

—

12.5 Vevő köteles választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elálbi a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

—

12.6 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
12.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl Vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
12.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesitésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl
Vevő különösen. ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos
felszólítása ellenére. az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.9 Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.1 OJelen szerződés megszűnik a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. ~ (4) bekezdésében
meghatározott feltétel bekövetkezése esetén.
12.11 Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

13.

Felhasználói jogok, jogszavatosság

13.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoüverekre
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizáróla
gos szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szoftverre vonatkozóan a
licenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre vo
natkozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez. Vevő
jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő
a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
13.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizáiólag a jelen szerződésben vala
mint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelke
zéseket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szofivert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenér
ték fejében átengedni. Vevő a szofiverről biztonsági másolat kivételével másolatot
nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más
személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal meg
egyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélye
zett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.
—

—

13.3 Eladó szavatosságot vállal azért, bogy a jelen szerződés keretében szállított egyik termé
ken sem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy
védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását kor
látozza vagy akadályozza.
13.4 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti to’ ábbadási jogát is magában
foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

13.5 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartal
mú szerződéseket köt. melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik. ii letve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
13.6 A 13.3 -13.5 pontban szabályozott felelősségvállalások (jogsza’atossági ‚állalás) Eladót
jelen szerződés megszűnését kö’etően is terhelik. Eg)ebekben a ‚alóságnak meg nem fe
lelő jogsza’ atossági n~ ilatkozat esetén Ve’ ő a kártérítési igényének fenntartása és a
13

meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett
tállyal jogosult felmondani.

a jelen szerződést azonnali ha

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

14.

Titoktartás

14.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ
kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.
14.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
14.4 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.
14.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult
választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

15.

-

Felek közötti kapcsolattartás, együttműködés a szerződés teljesítése során

15.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Vevő részéről:
aa) Szakmai kérdésekben:
Név: Paulovszki Tamás
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefonszám: ±36-1-795-7202
Mobiltelefon szám: +36-30-568-0678
E-mail: paulovszki.tamas~nisz.hu

ab) Szállítással, vonalkódozással kapcsolatos kérdésekben:
Név: Paulovszki Tamás
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefonszám; +36-1-795-7202
Mobiltelefon szám: +36-30-568-0678
E-mail: paulovszki.tamas@nisz.bu

b)

Eladó részéről:
Név: Faragó Tibor
Beosztás: kiemelt ügyfélmenedzser, vezető értékesítő
Telefonszám: +36 1 272 2140
Mobiltelefon szám: +36 30 688 9570
E-mail cím: tibor.farago~serco.hu

15.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Név: Ádám Gabriella
Beosztás: Területi üzemeltetés-támogatás igazgató
Telefonszám: +36-1-795-7291
Mobiltelefon szám: +36-20-971-8374
E-mail: adam.gabriella~nisz.hu
Név: Dubois Zoltán
Beosztás: Munkaállomás menedzsment osztályvezető
Telefonszám: +36-1-795-6738
Mobil: +36-20-985-8676
E-mail: zoltan.dubois@nisz.hu
15.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott
kapcsolattartójaiteljesítésigazolója
személyét
megváltoztatni.
Szerződő
felek
megállapodnak, hogy a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló
személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a
másilc Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
15.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerüen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
téilivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
‚‘isszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

—

15.5 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 tértive’ ényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
niegkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az át’ ételt megtagadta.
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Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a
feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.
.—

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

16.

Vis Major

16.1 Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis major eredménye.
16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek Eladó részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
melyért Eladó nem felelős és amely Eladó szerződésszerű 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.
16.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles a Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének 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.
16.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől
elálhii. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis rnaior miatt felmerült kárát.
—

17.

—

Egyéb rendelkezések

17.1 Jelen szerződés fószövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fó
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
17.2 Felek megállapodnak. hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
17.3 Felek kijelentik. hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás. amelynek
alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat.
amel) et 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.
1 7.4 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, bogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
17.5 FIa Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összelbggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
17.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.
17.7 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti 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 17 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áh, S eredeti példányban
készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
I. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő műszaki leírása Eladó közbeszerezési
eljárásban benyújtott műszaki megfelelőségi nyilatkozatai)
2. számú melléklet: A szerződés keretében leszállítandó termékek valamint azok ára, egységára
(Eladó ajánlatában benyújtott ajánlattételi lap)
3. számú melléklet: Teljesítést igazoló bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
6. számú melléklet: Serco Kit. és V-Detect Antivírus KfI. között létrejött szerződés
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Műszaki követelmények
(Vevő műszaki leírása, Eladó közbeszerezési eljárásban benyújtott műszaki megfele
lőségi nyilatkozatai)

Vevő műszaki leírása

1.

Általános bemutatás és elvárások

Ajánlatkérő a beszerzendő eszközökkel a műszaki leírásban megadott fbnkciókkal rendelkező
minősített adattörlési megoldást kíván kialakítani.
Az Ajánlatkérő a szállítandó szofiver és hardver elemekkel, ezek egységével, az igényelt darab
számra és időtartamon belül tömeges és párhuzamos minősített törlési műveleteket kíván vég
rehajtani HDD/SSD, továbbá az USB tárolóeszköz és memória kártya adathordozókon, mobil
telefonokon és táblagépeken, úgy, bogy alapesetben központi és önálló menedzsment, valamint
biztonságos és egységes törlési jegyzőkönyvkezelés is biztosított legyen.
Az Ajánlatkérö műszaki leírásában megkülönböztet fix és hordozható törlőállomásokat (asztali
vagy notebook), illetve központi nyilvántartó és menedzsment asztali munkaállomást.
Az Ajánlatkérő az üzemeltetési kialakítás tekintetében alapesetben a törlőegységeket egy hely
színen üzemelteti, és vagy az ott rendelkezésre álló CATSe passzív LAN hálózati topológiájába
csatlakoztatja switchelve, vagy akár az Egységes Kormányzati Inhstruktúra hálózatába integ
rálja, mindkét esetben központi menedzsmenttel, jegyzőkönyvkezeléssel és tárolással.
Az egyes egységeknek a menedzsmentet biztosító munkaállomásról vagy szükség esetén külön
KVM switch-en (Hordozható asztali törlőállomások esetén), saját rackelt KVM switch-hez
illesztve (fix törlő állomás esetén) vagy közvetlenül (hordozható Notebook kivitel esetén) elér
hetőnek kell lenniük.
A hordozható egységeknél elvárás, hogy kihelyezhetőek legyenek (pld.: külső helyszíni mun
kavégzés, hálózat nélkül) és képesek legyenek:
. Több különböző helyszínen a belső HDD/SSD adathordozók párhuzamos minősített
törlésének és jegyzőkönyveinek átmeneti tárolására.
. Külön helyszínen az USB tárolóeszköz/memória kártya adathordozók párhuzamos mi
nősített törlésének és jegyzőkönyveinek átmeneti tárolására.
. Külön helyszínen a mobiltelefonok és táblagépek párhuzamos minősített törlésének és
jegyzőkönyveinek átmeneti tárolására.
1.1 Általános elvárások a software komponensek tekintetében
Az szofiverek egyenként interneten elérhető felhasználói dokumentációval kell, hogy rendel
kezzenek.
1.1.1 Szoftvertámogatási elvárások
A megajánlott szofiverekre a támogatás elvárt időintervalluma: 24 hónap időtartam
1.2 Általános elvárások a hardware komponensek tekintetében
Az ajánlott termékek csak új. a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek.
amelyet a szállítás során, amennyiben Ajántatkérő külön kéri. az Ajánlatadónak ezt igazolnia
kell.
Az Ajánlattevő aján]atában a hatályos magyarországi szabván3ok és előírások fig) elembe’ éte
lével. a jelen műszaki leírásban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközöknek kelt szere
pelniük.

1.2.1 Hardware komponensek jótállása
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
helyszíni jótállását a termék átvételétől 36 hónapig a szerzödés-tervezetben részletezettek sze
rint.
2.

Műszaki elvárások részletezése

2.1 Szoftver komponensek
2.1.1 HDD/SSD adathordozók minősített adattörlő szoftvere
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Belső SATAJSAS, mSATA, SCSI, FC, külső USB és e-sata SSD/HDD adathordozók
támogatása
A szoftver egyidőben 5db példányban (törlőállomásonként egy példányban) használható
legyen és példányonként 400db törlés végrehajtását biztosítsa 24 hónap időtartamban
Legalább S db SSD/FIDD adathordozó párhuzamos törlését támogatja
Bootolható és használható USB adathordozóról is, Így alkalmas a munkaállomásokról
közvetlenül, vagy dedikált törlőállomásba csatlakoztatott sdd/hdd eszközök törlésére is
Telepíthető önálló belső adathordozóra, Így alkalmas dedikált törlőállomásba csatlakoz
tatott sdd/hdd eszközök törlésére
Adattörlési algoritmusok széles körű támogatása (legalább DOD, HMG, NIST algorit
musai)
Az adathordozók teljes területének felülírási képessége
Biztosítja, hogy az adathordozók továbbra is felhasználhatók maradnak
Digitálisan aláírt jegyzőkönyv kiállítása, amely alapján beazonosítható a törlő személye,
a törölt eszköz, azon gép, amelyben törlésre került, használt törlési algoritmus, a törlési
művelet befejeződésének állapota (státusz információk)
Amennyiben a megajánlandó szoflver működése során törlési licenszeket alkalmaz, az
feleljen meg a 1db végrehajtott törlés 1db licensz felhasználása kritériumnak
Amennyiben a megajánlandó szoftver működése során törlési licenszeket alkalmaz, eb
ben az esetben elvárás 5db adathordozó (pld.: USB kulcs) megajánlása, amely a
licenszeket (egyenként 400db elosztásban) tartalmazza

2.1.2 MobiltelefoniTáblagép eszközök minősített adattörlő szoftvere
-

-

-

-

-

-

-

lOS, Android v2 feletti, Windows Phone v7 feletti operációs rendszerrel rendelkező
eszközök támogatása
A szoftver 300db törlés végrehajtását biztosÍtsa 24 hónap időtartamban
Legalább 10 db Mobil és Táblagép eszköz párhuzamos törlését támogatja
Bootolható és használható USB adathordozóról, Így alkalmas a munkaállomásokról
közvetlenül, vagy dedikált törlőállornásba csatlakoztatott mobil eszközök törlésére
Adattörlési algoritmusok széles körű támogatása (Legalább DOD. HMG algoritmusai)
Biztosítja, hogy az eszközök továbbra is felhasználhatók maradnak
Digitálisan aláírt jegyzőkönyv kiállítása, amely alapján beazonosítható a törlő személye.
a törölt eszköz, a törlési mű’ elet befejeződésének állapota (státusz információk)
Amenn~ iben a megajánlandó szoflver működése során törlési licenszeket alkalmaz. az
feleljen meg a 1db ‚égrehajtott törlés 1db licensz felhasználása kritériumriak
Ameni» iben a megajánlandó szoftver működése során törlési licenszeket alkalmaz, eb20

ben az esetben elvárás a licenszeket (300db) tartalmazó 1db adathordozó (pld.: USB
kulcs) megajánlása is
2.1.3 USB tárolóeszköz/memória kártya eszközök minősített adattörlő szoftvere
-

-

-

-

-

-

-

-

USB pendrive-ok/kulcsok, xD, SD, SDHC, SDXC, MMC, RS MMC, MicroSD, CFI,
CFII, MD, MS, MS Pro, MS Pro Duo, M2 memória kártya adathordozó eszközök tá
mogatása
A szoftver 300db törlés végrehajtását biztosítsa 24 hónap időtartamban
Legalább 10 db USB tároló és Memória kártya párhuzamos törlését támogatja
Telepíthető önálló belső adathordozóra, Így alkalmas dedikált törlőállomásba csatlakoz
tatott sdd/hdd eszközök törlésére
Adattörlési algoritmusok széles körű támogatása (legalább DOD, Navy Stall Office
Publication algoritmusai)
Biztosítja, hogy az eszközök továbbra is felhasználhatók maradnak
Digitálisan aláírt jegyzőkönyv kiállítása, amely alapján beazonosítható a törlő személye,
a törölt eszköz, a törlési művelet befejeződésének állapota (státusz információk)
Amennyiben a megajánlandó szoftver működése során törlési licenszeket alkalmaz, az
feleljen meg a 1db végrehajtott törlés 1db licensz felhasználása kritériumnak
Amennyiben a megajánlandó szoftver működése során törlési licenszeket alkalmaz, eb
ben az esetben elvárás a licenszeket (300db) tartalmazó 1db adathordozó (pld.: USB
kulcs) megajánlása is

2.1.4 Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és menedzsment szoftver
-

-

-

-

A megajánlandó Nyilvántartó és menedzsment szoftver központ asztali munkaállomásra
telepíthető és onnan futtatható legyen
Alkalmas legalább 7db darab törlőállomás kezelésére 24 hónap időtartamban
Importált kész jegyzőkönyvek hitelességének vizsgálata megvalósítása
Jegyzőkönyvek különböző formátumokba (pld.: PDF) exportálhatóak
Jegyzőkőnyvek visszakereshetősége
Statisztikák készítésének lehetősége
Felhasználói jogosultságok kezelése
Távoli törlések indítása és kezelése hálózatban jelen lévő törlőállomásokon

2.2 Hardver komponensek
2.2.1 Hordozható asztali kivitelű SSD/HDD törlőállomások (belső SATA/SAS, mSATA,
külső IJSB és e-sata adathordozókhoz)
Mennyiség; 4db
A számítógépház gyári kialakításában fogantyúval hordozható, XL-ATX alaplapok
fogadására is képes, minimum 8 db maximum 9db 5,25” beépítési hellyel rendel
kezzen
Legalább 8db önálló befogadási hellyel 3.5” SATA/SAS lemezek egyidejű fogadá
sának és törlésének megvalósítására
Legalább 8db önálló befogadási hellyel 2.5” SATA/SAS lemezek egyidejű fogadá
sának és törlésének megvalósítására
Ezen menn) iségbe eg) idejúleg beleértendő. arra alkalmas megoldással (pld.:
-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SATA-mSATA adapterrel) 2db mSATA eszköz egyidejű csatlakoztathatósága és
törlése is, amely a konfigurációval együtt szállítandó.
Törölni kívánt adathordozók behelyezhetőek legyenek a ház kinyitása nélkül
Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére képes legyen, legalább valós 4
core-ral rendelkezzen, legalább 6300 Passmark értéket érjen el (például: INTEL i54460)
Tápegység: legalább 700w és legalább 85% hatásfokkal
Memória: minimum DDR3 vagy DDR4, min 8 GB, minimum 1600 MHz
Hálózati csatoló: legkevesebb I darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (RJ45)
hálózati csatoló felület
USB/e-sata: kivezetésre került USB portok száma Összesen minimum 4db, e-sata le
galább 1db
Belső adathordozó nem szükséges, tekintettel arra, hogy a megajánlandó törlési
szoüvernél elvárás, bogy USB pendrive eszközről is indítható, tbttatható (Live-, PE
vagy egyéb OS környezet) és teljes körűen használható legyen. Ezen pendrive esz
közök, külön az ajánlatkérés részét képezik az együtt szállítandó eszközök között
Minimum 1 db VGA DSUB analóg port és 1db DisplayPort digitális port szükséges.
A DSUB és a DisplayPort megvalósítható átalakítással is, ebben az esetben átalakí
tót a konfigurációval kell együtt szállítani
A tápcsatlakozó kábel a gyártó által mellékelt, amely lehetővé teszi az eszköz elekt
romos hálózathoz való közvetlen (CEE7/7) csatlakoztatást és működést
Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és menedzsment szoflverhez va
ló illesztéshez és a HDD/SSD adathordozók minősített adattörlő szoüver teljes körű
fünkcionalitásához

Egyéb a Hordozható asztali kivitelű SSD/HDD törlőállomásokkal együtt szállítandó esz
köz:
USB pendrive
Mennyiség: munkaállomásonként 1db
-

-

-

Legalább 4gb, maximum 8gb
A niegajánlott hordozható asztali kivitelű SSD/1-IDD törlőállomások konfiguráció
bootolására alkalmas legyen
A HDD/SSD adathordozók minősített adattörlő szo~&verét tartalmazza bootolható és flit
tatható módon

KVI’1 switch
Mennyiség: összesen 1db
-

-

Minimum 4 portos, a fenti konfigurációra megajánlott gépek közti átkapcsolási lehető
ség
A megajánlott konfigurációk analóg ‘agy digitális kijelző portjára. és USB (Egér. bil
lenlyűzet) portjára csal lakoztathatók

I’lonitor
Mennyiség: összesen 1db

Képernyő mérete: minimum 21,5- maximum 23”
Csatlakozók: minimum 1db Display port és 1db VGA D-SUB
Natív felbontás: minimálisan 1920x1 080
Válaszidő: max. Sms
Energiahatékonysági megfelelés: minimum TCO 3.0
Szükséges minimális kiegészítők:
1 db a monitor VGA (D-SUB) csatlakozó felületéhez illeszthető kábel (pld. D-SUB
D-SUB, 15 tű, 1 ‚8m) amely lehetővé teszi a munkaállomáshoz való közvetlen csatla
koztatást és működést
1 db a monitor digitális csatlakozó felületéhez illeszthető kábel (pld. DisplayPort
DisplayPort, 1,8 méter) amely lehetővé teszi a munkaállomáshoz való közvetlen csatla
koztatást és működést
1 db tápcsatlakozó kábel, amely lehetővé teszi a monitor elektromos hálózathoz való
közvetlen (CEE7/7) csatlakoztatást és működést
-

-

-

-

-

—

-

-

Billentyűzet
Mennyiség: összesen 1db
-

-

Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos
Vezetékes kivitel, amely legalább l.8m hosszúságú USB A csatlakozóval ellátott
Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében párhuzamos egyenes irányú
Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoftvert ne igényeljen Win
dows 7,8.1, 10 esetén

Egér
Mennyiség: összesen 1db
-

-

Optikai, legalább l,8m hosszúságú vezetékes USB A csatlakozású
2 alap gombbal és scroll görgővel szerelt gombbal rendelkezzen
Felbontás legalább 1000 dpi
Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoflvert ne igényeljen Win
dows 7,8.1, 10 esetén

2.2.2 Fixen elhelyezett SSD/HDD törlőállomás (belső SATA/SAS és SCSI, FC, mSATA
lemezekhez~
Mennyiség: 1db
-

-

-

-

-

-

-

-

Számítógépház: 19” Rack szekrénybe szerelhető gyártói kivitel
Legalább 4db SAS/SATA. 2db FC, 2db SCSI lemezek egyidejű fogadásának és tör
lésének megvalósítása hot swap támogatással
Ezen mennyiségbe egyidejűleg beleértendő, ai~a alkalmas megoldással (pld.:
SATA-mSATA adapterrel) 2db mSATA eszköz egyidejű csatlakoztathatósága és
törlése is, amely a konfigurációval együtt szállítandó
Törölni kívánt adathordozók behelyezhetőek tegyenek a ház kin) itása nélkül
Tápegység: legalább 600w
Belső adattároló: legalább 1db, minimuml20GB SSD, amelyen az operációs rend
szer és a töfő szoftver telepített és liitiatható
Memória: legalább 4GB RAM, minimum 1600MM
Hálózati csatoló: legke’esebb 1 darab. minimum I Gbit/s sebességű Ethernet (RJ4S)
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-

-

-

-

USB csatlakozás: legalább 4db USB port
Monitor csatlakozás: legalább 1db VGA dsub analóg amely átalakítással is megva
lósulhat, ez esetben az átalakító, a konfigurációval szállítandó
A tápcsatlakozó kábel a gyártó által mellékelt, amely lehetővé teszi az eszköz elekt
romos hálózathoz való közvetlen (CEE7/7) csatlakoztatást és működését
Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és menedzsment szoftverhez va
ló illesztéshez és a HDD/SSD adathordozók minősített adattörlő szoftver teljes körű
fünkcionalitásához

2.2.3 Hordozható Notebook kivitelű Mobiltelefon/Táblagép törlőálloniás (108, Android
v2 főlött, Windows Phone v7 fölött)
Mennyiség: 1db
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Méret: minimum 14”- maximum 15” kijelzővel rendelkező notebook eszköz ajánl]iató
Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére képes legyen, legalább valós 2
core-ral rendelkezzen Legalább 4290 Passmark érték (például: INTEL i5-6300U)
Memória: minimum 4 GB DDR3 vagy DDR4, minimum 1600MHz
Belső adathordozó: SSD, maximum 256 GB. Nem szükséges telepíteni, tekintettel arra,
bogy a megajánlandó törlési szoftvernél elvárás, bogy USB pendrive eszközről is indít
ható, hittatható (Live-, PB vagy egyéb OS környezet) és teljes körűen használható le
gyen. Ezen pendrive eszköz, külön az ajánlatkérés részét képezik az együtt szállítandó
eszközök között
Hálózati csatoló: minimum 1 db lGbit/s sebességű Ethernet (RJ45) hálózati csatoló
Dokkoló csatlakozó: a notebook rendelkezzen dedikált dokkoló csatlakozóval
USB: minimum 3 db USB csatlakozó
Billentyűzet: Magyar nyelvű billentyűzet
Egér: Touch pad
WiFi: legalább 802.1 In WiFi támogatás szükséges
Biztonság: „US5327752A Computer equipment lock” szabadalomban jelzett eszközhöz
illeszkedő
biztonsági
rés
zár
foglalattal
rendelkezzen
(https://www.200Qle.hu/yatentsJUS532l752) (például: Kensington Lock)
Töltő: gyártó által eredetileg mellékelt típus, univerzális nem elfogadott
Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 10 Pro
(32 és 64 bit) kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított ás támogatott driverrel. Az operációs rendszerbe beépített driveren kívül az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon
Szállítandó OS licence: Microsoft Windows 10 Pro 32 bit vagy 64bit HUN OEM
A megajánlott OEM operációs rendszer telepítési készlete átadásra kerüljön CD/DVD
adathordozón vagy letölthető legyen interneten
Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és menedzsment szofiverhez való il
lesztéshez, és a Mobiltelefon/Táblagép eszközök minősített adattörlő szoftver teljes kö
rű lünkcionalitásához

Egyéb a Hordozható Notebook kivitelű MobiltelefoniTáblagép törlőállomással szállítandó
eszköz:

USB pendrive
Mennyiség 1db
-

-

-

Legalább 4gb, maximum 8gb
A Hordozható Notebook kivitelű Mobiltelefon/Táblagép törlőállomás konfiguráció
bootolására alkalmas legyen
A Mobiltelefon/Táblagép eszközök minősített adattörlő szoftverét tartalmazza
bootolható és futtatható módon

USB HUB
Mennyiség 2db
-

Legalább 5 portos kivitel
Külső tápegységgel rendelkezzen

Adatkábelek
Mennyiség: 17 db a lenti osztásban
-

-

-

USB A
USB A
USB A
USB A

—

—

—

Micro USB 6db
Apple 30 PIN 4db (Kompatibilítás: iPhone 2,3,4 / iPad 1,2)
Lightning 6db (Kompatibilítás: iPhone 5 / iPad 3,4)
Samsung 30 PIN 1 db (Kompatibilitás: Galaxy TAB)

Hordozótáska
Mennyiség: 1db
A törlőállomáshoz illeszkedő táska, melybe belefér maga az eszköz és a hozzá tartozó
zár, töltő, USB HUB-ok és adatkábelek
Kivitel: VálIra akasztható és fogantyúval kézi hordozásra is alkalmas, oldaltáska jellegű
-

-

2.2.4 Hordozható Notebook kivitelű USB tárolóeszköz/memória kártya törlőállomás (USB
pendrive-ok/kulesok, memória kártya adathordozókhoz)
Mennyiség: 1db
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Méret: minimum 14”- maximum 15” kijelzővel rendelkező notebook eszköz ajániható
Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére képes legyen, legalább valós 2
core-ral rendelkezzen Legalább 4290 Passmark érték (például: INTEL i5-6300U)
Memória; minimum 4 GB DDR3 vagy DDR4, minimum 1600MHz
Belső adathordozó: SSD, maximum 256 GB, amelyre telepített a megajánlandó operá
ciós rendszer és a USB tárolóeszköz/memória kártya törlő szofivere
Hálózati csatoló: minimum I db lGbit/s sebességű Ethernet (R345) hálózati csatoló
Dokkoló csatlakozó: a notebook rendelkezzen dedikált dokkoló csatlakozóval
USB: minimum 3 db USB csatlakozó
Billentyűzet: Magyar nyelvű billentyűzet
Egér: Touch pad
WiFi: legalább 802.1 In WiFi támogatás szükséges
Biztonság: „US5327752A Computer equipment lock” szabadalomban jelzett eszközhöz
illeszkedő
biztonsági
rés
zár
foglalattal
rendelkezzen
(httDs: ‚v’v’v.goo~le.hu/~atents/US532?752) (például: Kensington Lock)
Töltő: gyarto által eredetileg mellékelt típus. uni’ erzális nem elfogadott
Driverek: Minden a gépben található eszköz kell. bogy rendelkezzen Windows 10 Pro
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-

-

-

(32 és 64 bit) kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított és támogatott driverrel. Az operációs rendszerbe beépített driveren kívül, az Összes megbajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az Interneten a gyártói oldalon
Szállítandó OS licence; Microsoft Windows 10 Pro 32 bit vagy ó4bit HUN OEM
A megajánlott OEM operációs rendszer telepítési készlete átadásra kerüljön CD/DVD
adathordozón vagy letölthető legyen interneten
Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és menedzsment szoűverhez való il
lesztéshez és az USB tárolóeszköz/memória kártya eszközök minősített adattörlő szoft
ver teljes körű fbnkcionalitásához

Egyéb a Hordozható Notebook kivitelű USB tárolóeszköz/memória kártya törlőállomással
szállítandó eszköz:
USB külső kártyaolvasó
Mennyiség 3db
-

Legalább xD, SD, SDHC, SDXC, MMC, RS MMC, MicroSD, CFI, CFII, MD, MS, MS
Pro, MS Pro Duo, M2 kártyák törlésének támogatása

Hordozótáska
Mennyiség 1db
A törlőállomáshoz illeszkedő táska, melybe belefér maga az eszköz, a töltő és a kártyaolvasók
Kivitel: Válira akasztható és fogantyúval kézi hordozásra is alkalmas, oldaltáska jellegű
-

-

2.2.5 Nyilvántartó és menedzsment központ asztali munkaállomás
Mennyiség; 1db
-

-

-

-

-

-

-

-

Forma: SFF vagy MT
Legalább 80% hatásfokú tápegység
Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére képes legyen, legalább valós 4
core-ral rendelkezzen, legalább 6950 Passmark érték (például: INTEL iS-6500)
Memória: minimum DDR3 vagy DDR4, min 4 GB, minimum 1600 MHz további bővi
tési lehetőség 16GB-ra modul csere nélkül
Raid vezérlő: alaplapra intergrált
Belső adathordozók: 2db minimum 2TB méretű HDD, legalább 75 lOPS sebességű,
6Gbit/s sebességű csatolófelülettel (Raid I megvalósítása)
Hálózati csatoló: legkevesebb I darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (RJ45) há
lózati csatoló felület
IJSB: Munkaállomáson kivezetésre került USB portok száma összesen minimum 4db.
Minimum I db VGA DSUB analóg port és 1db DisplayPort digitális port szükséges. A
DSUB és a DisplayPort megvalósítható átalakítással is. ebben az esetben átalakítót a
kontigurációval kell együtt szállítani
Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 10 Pro
(32 és 64 bit) kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított és támogatott dri’ er
rel. Az operációs rendszerbe beépített driveren kívül, az összes meghajtó programnak
elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
Szállítandó Licence: Microsoft Windo’vs 10 Pro 32 vagy 64 bit HUN OEM
A megajánlott OEM operációs rendszer telepítési készlete átadásra kerüljön CD DVD
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-

-

adathordozón vagy letölthető legyen interneten
A tápcsatlakozó kábel a gyártó által mellékelt, amely lehetővé teszi az eszköz elektro
mos hálózathoz való közvetlen (CEE7/7) csatlakoztatást és működést
Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és menedzsment teljes körű ürnkci
onalitásához

Egyéb a Nyilvántartó és menedzsment központ asztali munkaállomással szállítandó esz
közök:
Monitor
Mennyiség: 1db
Képernyő mérete: minimum 21 ‚5”-maximum 23”
Csatlakozók: minimum 1db Display port és 1db VGA D-SUB
Natív felbontás: minimálisan 1 920x1 080
Válaszidő: max. Sms
Energiahatékonysági megfelelés: minimum TCO 3.0
Szükséges minimális kiegészítők:
1 db a monitor VGA (D-SUB) csatlakozó felületéhez illeszthető kábel (pld. D-SUB
D-SUB, 15 tű, 1,8m) amely lehetővé teszi a munkaállomáshoz való közvetlen csatla
koztatást és működést
1 db a monitor digitális csatlakozó felületéhez illeszthető kábel (pid. DisplayPort
DisplayPort, 1,8 méter) amely lehetővé teszi a munkaállomáshoz való közvetlen csatla
koztatást és működést
1 db tápcsatlakozó kábel, amely lehetővé teszi a monitor elektromos hálózathoz való
közvetlen (CEE7/7) csatlakoztatást és működést
-

-

-

—

-

-

Billentyűzet
Mennyiség: 1db
-

-

Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos
Vezetékes kivitel, amely legalább 1 .8m hosszúságú USB A csatlakozóval ellátott
Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében párhuzamos egyenes irányú
Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoüvert ne igényeljen Win
dows 7, 8.1, l0esetén

Egér
Mennyiség: 1db
-

-

-

Optikai, legalább I ‚Sm hosszúságú vezetékes USB A csatlakozású
2 alap gombbal és scroll go~~rgővel szerelt gombbal rendelkezzen
Felbontás legalább 1 000 dpi
Kompatibilitással bíijon, illetve működéséhez külön külső szolhert ne igényeljen Win
dows 7,8.1, 10 esetén

2.2.6 Switch hálózati eszköz
Mennyiség 1db
-

-

Managed Switch
Minimum 8db maximum 16db natív port RJ45 10 100 l000Mbit s Full duplex Ren
delkezik Web alapú management felülettel
-
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-

-

-

-

Támogatott hálózati szabványok: Legalább IEEE 802.1 D,IEEE 802.1 p,IEEE
802.IQ,IEEE 802.lw,IEEE 802.lx,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE
802.3afIEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Rende1kezik beépített DHCP klienssel
Rendelkezik beépített DHCP szerverrel
Támogatott hálózati protokollok: legalább IPv4/vó, ICMP vó, ISATAP, SNTP, TFTP,
BOOTP, LLDP

Eladó közbeszerezési eljárásban benyújtott műszaki megfelelőségi nyilatkozatai

Njlaikozo a megoján~oit teimékek műszaki poramétereii&
HDD/SSD adalhordozók minősített adottörlő szoftvere megfelelőségi táblázat
Műszaki leírás szerinti elvórt műszaki követelmények
Nyilatkozat a megfelelésről (igen/nem/pontos
paraméter)
Belső SATA/SAS, mSATA, SCSI. FC. külső l.JSB és e-sata IDE/MA. SATA, SCSI. SAS, USB, Fibre Channel,
SSD/HDD adathordozák támogatása
FireWire merevlemezek támogatása, SATA ás
SAS 550 lemezek támogatása, eMMC és
NVMe lemezek támogatása. A szoftver
emellett támogatja a külső USB és e-Sata SSD
és HDD lemezek törlését is, amennyiben azok
merevleniezként azonosítják magukat az
operációs rendszer felé. (A külső USB ás e
SAM SSD ás HOD lemezek tőrlésére ellenkező
esetben a Bloncco Removable Media Eraser
szoftvert avosol~uk.)
A
szoftver
egyidőben
5db
példányban Igen. A leszállitandá mennyiség 2000 darab
(törlőállomásonként egy példányban) használható
törlési kredit tetszőlegesen megoszfhotó a
legyen ás példányonként 400db törlés végrehajtását
lörlőállomások között, Így támogatja a
biztosítsa 24 hónap időtartamban
példányokénti 400 darab törlés
végrehajtását. A szoftver 24 hónapon
keresztül folyamatos termékfámogatást ás
fdssitéséket kan.
Legalább 8 db SSD/IIDD adathordozó párhuzamos A hardver felépitésétöl tüggően maximálisan
törlésél támogatja
kb. 150- 200 merevlemez párhuzamos
törlése lehetséges.
Bootolhaló ás használható USB adalhordozárál is. igy
alkalmas a munkaállomásakrál közvetlenül, vagy
I en
dedikáll törlóállomásba csatlakoztatotl sdd/hdd
g
eszközök törlésére is
Telepílhető önállá belső adathordozára, igy alkalmas Igen. alkalmas a dedikált Iörlöállomásokba
dedikóll törlőállomósba csallakoztatott sdd/hdd csal akoztatoti SSD / HOD lemezek törlésére,
eszközök törlésére
de ehhez nem szükséges belső
adathordozóra telepíteni. USB meghojtáról
(pendrive). CO-ről vagy hálózatról (iPXE
boot) indítható el a törlési szoftver, ami igy
teljes honáférést kap a dedikólt
törlőállomásba csallakoztotott SSD és HOD
lemezekhez, ás törölni tud~a azokat.
Adattörlési olgoritmusok széles körű támogatása
Igen. 22 törlési algoritmus támogatott,
(legalább DOD, HMG, l’JIST algoritmusai)
közöltük a DoD. a HMG, a NIST. a BSI ás a
CESG algorilmusal.
Az adathordozák teljes területének felülirási képessége
Igen
Biztosítja, hogy az adathordozák továbbra is
I en
felhasználhatók maradnak
g
Digitálison aláírt jegyzőkönyv kiállítása, amely alapján
beozonositható o törlá személye, a törölt eszköz, azon
gép, amelyben lörlésre kerüli, használt lörlési algoritmus,
Igen
a t&tési művelet befejezódésének állapota (státusz
információk)
—~_____________
Amennyiben a megajánlandá szoftver működése során
lörlési licenszeket alkalmaz, az felelien meg a 1db
Igen
végrehajtou
tödés
1db
licensz
felhasználása
kritériumnok
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[‘~mennyíben a megajánlandó szoftver működése során
törtési licenszeket alkalmaz, ebben az esetben elvárás
5db adathordozó (pid.: üSS kulcs) megajánlása, amely
a licenszeket
(egyenként 400db elasztósban)
tartalmazza

A törlési lícenszeket 5 darab htkositatt
haidverkulcsan (HASP kulcs) szállítjuk. melyek
a licenszeket egyenként 400 darabos
elasztásban tartalmazzák. A HASP kulcsok a
törtési munkaálloniásak USB partjóba
csatlakaztalhatóak,

Mobilteleion/Táblagép eszközök minősített adattörlő szoftvere
Műszaki leírás szerinti elvórt műszaki követelmények
Nyilafkozat a megfelelósről (Igen/nem/pontos
parométer)
lOS, Android v2 feletti. Windows Phone v7 feleBi
operációs rendszerrel rendelkező eszközök támagatása
A szoftver 300db törlés végrehajtását biztosítsa 24 hónap
idötortambon
Legalább 10 db Mobil és Táblagép eszköz párhuzamos
törlését támogatja

Baatalhatá és használhafá üSS odothordazóról, így
alkalmas a munkaállamásakrál közvetlenül, Vagy
dedikölt örlöáliomásba csatlakaztatatt mabil eszközök
törtésére
Adattörlési algoritmusak széles körű támogatása
(Legalább DOD, HMG algaritmusai)
Biztosítja, hagy az eszközök továbbra is felhasználhatók
maradnak
Digitólisan aláirt jegyzökönyv kiátlitása. amely alapján
heazanasithatá a lörló személye, a törött eszköz, a törlési
művelet befejezödésének állapota (státusz in(armáciák)
Amennyiben a megajánlandó szaffver működése során
törlési licenszeket atkatmaz, az feteljen meg a 1db
végrehajtott
törlés
1db
ticensz
felhasználása
kritériumnak
Amennyiben a megajánlandó szoftver működése során
törlési licenszeket alkalmaz, ebben az esetben elvárás a
lícenszeket (300db) tartalmazó 1db adathardozó (pld.:
üSS kulcs)~~ajónlósais

iOS (minden verzió), Android (2.0i61 felfelé),
Windows Phone (7.0.tól felfelé), BlackBerry
(5.x. 6.x, 7.x)
Igen. A leszóllitandá 300 darab törtési kredit
300 eszköz törlésére elengendö, és 24
hónapon keresztül a szoftver támogatott,
valamint folyamatosan frissitett.
Maximálisan 50 darab telefon Vagy
táblogép párhuzamos törlésél támogatja
(hardver függően). Az lOS eszközök
párhuzamos törléséhez nagysebességű
internetkopcsolat szükséges. USB HUB esetén
gondoskodni kell arról, hogy minden part
elegendö öramat kapjon.
I

n
go

‚

13 törlési algoritmus tórnogatati, közöttük a
HMG, a DoD és a Peter Gutmann
atg~ritmusokkal.
I en
g
Igen

I en
g
Igen. A törlési licenszeket egy külön, dedikált
titkasitatt hardver kulcsan (HASP kulcsan)
szállítjuk, mely a törlést végző munkaállamás
üSS gartjába csatlakaztattiatá.

üSS tárolóeszköz/memória kártya eszközök minősített adattömtő szottyere
Műszaki leírás szerinli elvárt műszaki követelmények
Nyilatkozat a megfelelésről (igen/nem/pontos
paraméter)
USBpendrive.ok/kulcsok. xD. SD. SDHC, SDXC, MMC, RS
MMC. MicroSD. Cl-I. CFII, MD, MS. MS Pia, MS Pro Duo.
M2 memória kártya adatlio:dozö eszközök támogatása

a

üSS Flash Drive. SmailMedia,
SecureDigítal(SD/SDHC/miniSD)
Mu~UMedioCard (MMC/MMCMob’leiRS
MMC) Compact Flash Memory Sick
diqitá~is_ténykéoezögép,ek flash
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kárlyaolvasóval. MP3 lejótszók, valamint más
flash adathordozók támogatása.
A szoftver 300db törlés végrehajtását biztosítsa 24 hónap
időtartamban
Legalább 10 db USB tóroló és Memória kártya
párhuzamos törtését támogatja

Telepílhető önálló belső adathordozóra. Így alkalmas
dedikáll törlőállamásba csatlakoztatolt sdd/hdd
eszközök törlésére
Adattörlési algoritmusok
(legalább DOD, Navy
algaritmusai)

széles körú támogatása
Staff Office Publication

Biztasítja. hagy az eszközök továbbra is felhasználhatók
maradnak
Digitálisan aláírt jeg~6könyv kiállítása, amely alapján
beazanosilható a törtő személye, a lörölt eszköz, a törlési
múvelet befejeződésének állapata (státusz információk)
Amennyiben a megajánlandó szoftver múködése sarán
Iörtési licenszeket alkalmaz, az feleljen meg a 1db
végrehajtott
törtés
1db
licensz
felhasználása
kritériumnak
Amennyiben a megajánlandó szoftver műkodése során
lörtési licenszeket alkalmaz, ebben az esetben elvárás a
licenszeket (300db) tartalmazó 1db adathordozó pld.:
USB kulcs) meQajánlása is

~nh]I1Iptlu
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16 eszköz párhuzamos törlésél támogatja
olapértetmezetten’ erős hardver esetében
(amely támogatja ennél több USB eszköz
csatlakaztalásót) ez a paraméter tavóbb
nóhel.
Igen, bels6 adathordozóra telepíthető’
Windows alapú szoftver, Alkalmas a
törlöátlomáshoz csatlakoztalatt USB SSD és
HDD adathardozók törlésére is a fenti flash
alapú adathardazók törlése mellett.
Támogalati algoritmusok:
HMG Infasec, Lower standard
(alapértelmezett)
1-4MG tnfosec. Higher standard
Peter Gufmann’s Algorithm
U.S Department of Defense Sanitizing (DoD
5220.22-M)
Bruce Schneiers Algorithm
Navy Staff Office PubI.
NCS Center
Air Farce System Security
US Army
OPNAVINST 5239.1A
NSA 130-l
DoD 5220.22-M ECE
BSl-201 I-VS (similar)
BSl-GS
BSl-GSE
I en
g
Igen

I en
g
Igen. A törlési licenszeket egy külön, dedikált
titkositatt hardver kulcson (HASP kulcson)
szátlitjuk, mely a törlést végzö rnunkaáliamás
USB part~ába csatlakoztatható,
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központi jegyzőkönyv nyilvántartó és menedzsment szoftver
Műszaki leírás szerinti elvárt műszaki követetmények
Nyilatkozat a meglelelésről (igen/nem/pontos
paraméter)
A megajánlandő Nyilvántartó és menedzsment szoftver
központ asztali munkaótlomásra telepilhelő ~5 Onnan
futtatható legyen
Alkalmas legalább 7db darab törlóállomós kezelésére
24 hónap időtartamban

Importált kész jegyzökönyvek hitelességének vizsgálata
megvalósítása
Jegyzökönyvek különböző farmátumokba (pld.: PDF)
~ exportálhatóak
Jegyzókönyvek visszokereshetősége
Statisztikák készítésének lehetősége
Felhasználói jogosultságok kezelése
Távoli törlések indítása ás kezelése hálózatban Jelen lévö
törlóátlomásokon

Igen.
Igen. a törlóállomások száma nincs
korlátozva. A menedzsment szoftver korlátlan
Számú gépról tud fogadni jegyzökönyveket.
A szoftver 24 hónapon keresztül támogatott
és trissitetl.
I en
g
Igen. PDF, CSV és XML farmálumba
exportálhotá egyzókönyvek.
Igen.
Igen.
Igen. (AD integrációval is.)
I en
g .

Hordozható asztali kivitelű SSD/HDD törlőállomósok (belső SATA/SAS, mSATA, külső IJSB és e-safa
adathordozókhoz)
Műszaki leírás szerinti elvári műszaki követelmények
Nyilatkozat a megfelelésről (igen/nem/pontos
paraméter)
A számítágéphóz gyári kialakitósában fogantyúvol
hardazhatá. XL-ATX alaplopok fogadására is képes,
minimum 8 dl) maximum 9db 5,25” beépilési hetyet
rendelkeuen
Legalább 8db önálló befogadási hellyel 3,5” SATA/SAS
lemezek egyidejű togadósának és törlésének
megvalásitására
Legalább 8db önálló befogadási hellyel 2.5” SATA/SAS
lemezek egyidejű fogadásának és törlésének
megvalósítására
Ezen mennyiségbe egyidejűleg beleérlendó, arra
alkalmas megoldással (pld.: SAIA-mSATA adopterrel)
2db mSATA eszköz egyidejű csattakozlattialósóga és
törlése is, amely a konfigurócióval eayűtt szállítandó.
Törölni kívánt adat hordozák behelyezhetöek legyenek a
ház kinyitása nélkül
Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére
képes legyen, legalább valós 4 core-ral rendelkez2en,
legalább 6300 Passmark értékel érjen et (például: INIEL
~4460)
Tópegység:Iegalább 700wés legalább 65% hatósfakkal
Memória: minimum DDR3 vagy DDR4, min 8 GB,
minimum 1600MHz

~OIJrII Nu

számitógépház
gyári
kialakításában
fogantyúval hordozható. XL-ATX aloplapok
fogadására is képes, maximum 9db 5,25”
beépitési hellyel
~egatább 8db önálló befogadási hellyel 3,5”
SATA/SAS lemezek egyidejű fogadásának és
törlésének megvalásítósára
8db önálló befogadási hellyel 2.5” SATA/SAS
lemezek egyidejű togadásónak és törlésének
megvalósítására
Az általunk szállított kontiguráció megfelel a
műszaki elvórásoknak, alkalmas 2 db mSata
eszköz egyidejű csotlakoztotösóra, ás
törlésére
igen
lntel® CoreTM 5-4460 Processor (6M Cache)

750W 85% hatásfokú tópegység
• 8GB 600 MHz
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Hálózati csotoló: legkevesebb 1 darab, minimum
I Ghit/s sebességű Ethernet (RJ45) hálázoti csololó
tel01cl
USB/e-soto: kivezelésre kerüli USB porlok száma összesen
minimum 4db. c-solo legalább 1db

I db,1Gbil/s sebességű
hálózati csololó felület

Ethernet

4db USB, 3db c-solo

Belső odothordozá nem szükséges, tekintettel orra, hogy igen
a megajánlondó lörlési szotivelnél elvárás, hogy USB
pendrive eszközröl is indítható. futtatható (Live-, PE vagy
egyéb OS környezet) és teljes körűen használható
legyen. Ezen pendrive eszközök. külön oz ojánlatkérés
részét képezik az együtt szállítandó eszközök közölt
Minimum I db VGA DSUB analóg port és 1db DisplayPori I db VGA DSUB analóg port és
digitális port szükséges. A DSUB És a DisployPorl DisplayPort
megvalósítható átalakítással is, ebben az esetben
átalokitót a konfigurócióvol kell együtt szállítani
A tópcsatlakoz6 kábel a gyártó által mellékelt, amely igen
lehetővé teszi az eszköz elektromos hálózathoz való
közvetlen (CEE7/7) csotlokoztalást és működési
Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és igen
menedzsment szotiverhez való itlesztéshez és a HDD/SSD
adathordozók minósitett odattörtó szoftver teljes körű
lunkcionalilásához
Egyéb a Hordozható asztali kivitelű SSD/HDD töriőátlomásokkal együtt szállítandó eszköz:
USB pendrive
Legalább 4gb. maximum 8gb
A megajánlott hordozható asztali kivitelű SSD/t-IDD
törlőállomások kontiguráció boototására alkalmas
legyen
A HDD/SSD adothordozók minősített adattörlö szoftverél
tartalmazza boololhotó és tuttathatá módon
ICVM switch
Minimum 4 portos, a fenti konfigurációra megajánlolt
gépek közli ötkapcsotási lehetőség
A megajánlott kontigurációk analóg vagy digitális kijelzó
partjára, és USB (Egér, billentyűzet) partjára
csotlakoztathotók
Monitor
Képernyö mérete: minimum 23 ‚5-maximum 23”
Csatlakozók: minimum 3db Display pail és 1db VGA DSUB
Natív felbontás: minimálisan 1920x1080
Vájaszidö: max. 5ms
Energiahotékonysági meglelelés: minimum ICO 3.0
Szükséges minimális kiegészitök:
_______________
I db a monitor VGA (D-SUB) csatlakozó felületéhez
illeszthetö kábel (pld. D-SUB — D-SUB, 15 tű, I 3m) amely
lehetövé teszi a munkaállomóshoz vató közvetlen
csatlakozlatást És működést
_________________
1 db a monitor digitális csatlokazó telületéhez itteszthetö
kábel (pid DisplayPoit-DisptoyPoit, 1.8 méter) amely
Iet,elövé teszi a munkaöllomáshoz való közvetlen
L221~okoztatást és működést
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(RJ45)

1db

Igen, 8 GB méretű pendrive-ok.
Igen.
Igen.
4 portos switch a mnegajánlott gépek közötti
összekötésre alkalmas eszköz megfeletö
kábelekkel_együtt
Igen.

Képernyó mérete: 21.5”
1db Display port és 1db VGA D-SUB
Nativ telbontás:l920x1080
bms
TCO 7.0
igen

igen

__________________
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I db tápcsotlakozá kábel, amely lehelővé teszi a
monitor elektromos hálózathoz való közvetlen (CEE7/7)
csotlokoztolást és működést
Billentyűzet
Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos
Vezetékes kivitel, amely legolább 1 Sm hosszűságú USB
A csotlakozóvol ellátott
Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében
párhuzamos egyenes irányú
Kompotibilitással birjon, Illetve működéséhez külön külső
szoltvert ne igényeljen Windows 7, 8.1, 10 esetén

Igen

Igen
igen
Igen
Igen

Egér
Oplikoi, legalább IBm hosszűságú vezetékes USB A igen
csallokozású
2 alap gombbol és scroll görgóvel szerelt gombbol Igen
rendelkenen
Felbontás legolább 1000 dpi
Igen
Kompatibilitással bírjon. Illetve működéséhez külön külső Igen
szoflveri ne igényeljen Windows ?‚ 8.1 10 esetén

Pixen elhelyezett SSD/HDD törlőóltomós (belső SATA/SAS ós SCSI, PC, mSATA lemezekhez)
Műszaki leírás szerinti elvárt műszaki követelmények

Nyilatkozat a megfelelésrői (igen/nem/pontos
paraméter)
Igen

Számílógéphóz: 19’ Rack szekrénybe szerelhetó gyártói
kivitel
Legalább 4db SAS/SATA. 2db FC, 2db SCSI lemezek 4db SAS/SATA, 2db FC, 2db SCSI lemezek
egyidejű fogadásának és törlésének megvalósítása hot egyidejű
iogodósánok
65
törlésének
swap támogatással
niegvolósitása hot swap támogatással
Ezen mennyiségbe egyidejűleg beteértendó, aria Az általunk szállított konfiguráció megfelel a
alkalmas megoldással (pld.: SATA-mSATA odopterrel) műszaki elvárásaknak, alkalmas 2 db mSala
2db mSATA eszköz egyidejű csotlokoztathotósága és eszköz egyidejű csallakoztatásáro, és
törlése is, amely a konfigurációvol együtt szállítandó
törlésére
Törölni kiváni odothordozók behelyezhetőek legyenek a igen
ház kinyitása nélkül
Tópegység: legalább 600w
igen
Belső adattároló: legalább 1db, minimuml 20GB SSD, 1db 120GB SSD
amelyen az operációs rendszer és a törlő szoftver
j~pilett és tutlatható
Memória: legalább 4 GB RAM, minimum 1600 MHz
4GB 1600MHz
Hálózati csaloló: legkevesebb 1 darab, minimum 1 db. 1 Gbit/s sebességű Ethernet (RJ45)
I Ghit/s sebességű Ethernet (RJ45)
USS csatlakozás: legalább 4db USB port ________
4db USB porl
Monitor csatlakozás: legalább 1db VGA dsub analóg 1db VGA dsub
amely átolokitással is megvalósulhat, ez esetben az
átalokitó, a koi-iligurócióvol szállítandó
_________
A tápcsotlokozó kábel a gyórtó által mellékelt, amely I gen
lehetővé teszi az eszköz elektromas hátózathaz való
közvetlen CC[7/7) csatlokazta’ást és műkbdését

nO~u~ lb
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Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és igen
menedzsment szottverhez való illesztéshez és a HDD/SSD
odathordozók minősített odotlörtö szoftver teljes körű
tunkcionolitásóhoz

Hordozható Notebook kivitelű Mobiltelefon/Tóblagép törlőállomós (lOS, Android v2 fölött, Windows
Phone v7 fölött)
Műszaki leírás szerinti elvóri műszaki követelmények
Méret; minimum 14’- maximum 15’ kijelzóvel rendelkező
notebook eszköz ajónlható

Nyilatkozat a meglelelésről (igen/nem/pontos
paraméter)
14.0” HD kijelző

Processzor; minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére Intel Core i5-7300U Processor
képes legyen. legalább valós 2 core-ral rendelkezzen
Legalább 4290 Passmark érték (például; INTEL i5-6300U)
Memória: minimum 4 GB DDR3 vagy DDR4. 4GB DDR4 2133 MHz
minimum 1600MHz
Belső adathordozó: SSD, maximum 256 GB. Nem 256 GB Solid Stale Drive
szükséges telepíteni. tekintettel arra. hagy a
megajónlandó törlési szottvernél elvórás, hogy USB
pendrive eszközról is indítható. futtatható (Live-, PE vagy
egyéb OS környezet) és teljes körűen használható
legyen. Ezen pendrive eszköz. külön az ajánlalkérés
részét képezik az eqyütl szállítandó eszközök között
Hálózati csaloló; minimum 1 db lGbit/s sebességű igen
Ethernet (RJ45) hálózati csatoló
Dokkoló csallakozó: a notebook rendelkezzen dedikált
dokkoló csattakozóval
USB; minimum 3db USB csatlakazó
Billentyűzet; Magyar nyelvú billentyűzet
Egér: Touch pad
WiFi; legalább 802.1 In WiFi támogatás szükséges
Biztonság’.,, US5327752A Computer equipment lack”
szabadatamban jelzett eszközhöz illeszkedó biztonsági
rés
zár
foglalattat
rendelkezzen
(httpsj/www.google.hu/palents/U55327752) (például:
Kensington Lock)
Töltő; gyártó által eredetileg mellékelt típus, univerzális
nem elfogadott
Driverek; Minden a gépben talólható eszköz kell. hagy
rendelkezzen Windows 10 Pro (32 és 64 bit) kompatibilis
Micrasaft vagy a gyártó által biztosított és támogatott
driverrel. Az operációs rendszerbe beépített driveren
kivüt, az összes meghajtó programnak elérhetónek kell
lennie az interneten a gyártói oldalon
Szállítandó OS licence; Microsoft Windows IG Pro 32 bit
Vagy ó4bit HUN OEM

igen
3db USB csatlakozó
igen
igen
802.1 In WiFi tómogalás
igen

-.—

igen
igen

Microsoft Windows 10 Pro ó4bit HUN OEM

A megojánlott OEM operációs rendszer telepitési A negojánloti OEM operációs rendszer
készlete átadásra kerüljön CD/DVD adothardozón vagy ‘elepitési készlete átadásra kerüljön CD/DVD
lotölttietö tegyen interneten
odotho;dozón
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Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó ős igen
menedzsment szoftverhez való illeszléshez’ ós a
Mobilteletonfláblagép eszközök minősített adattörtő
szoftver teljes körű funkcionalilósához
Egyéb a Hordozható Notebook kivitelű Mobillelefon/Táblagép lörlőóllomással szállítandó eszköz:
USB pendrive
Legalább 4gb’ maximum 8gb
A Hordozható Nolebook kivitelű Mobitfelelon/lóblagép
törlőállomós konfiguráció bootolásóro alkalmas legyen
A Mobilteleton/Táblagép eszkőzök minósiteti adatlörlő
szottverét tartalmazza boololhaló és futtatható módon
USB HUB
Legalább 5 portos kivitel
Külsó tópegységgel rendelkerek
Adalkóbelek
USB A — Micro USB
USB A — Apple 30 PIN (Kompatibilitás: iPhone 23.4 / iPod
I ‚2)
USB A — Lightning (Kompatibilitás: iPhone 5/ iPad 34)
USB A — Samsung 30 PIN (Kompatibititás: Galaxy TAB)
Hardazótáska
A törlóállomáshoz illeszkedó táska, melybe belefér
maga az eszköz és a hozzá tartozó zár: töltő’ USB HUB-ak
És adatkábelek
Kivitel: VólIra akasztható és fogantyúval kézi hordozásra
is alkalmas’ oldaltóska jellegű

Igen’ 8 GB méretű
igen
igen

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

Hordozható Notebook kivitelű USS tórolóeszközJmemória kártya törlőállomós (USS pendrive-ok/kulcsok,
memória kártya adathordozókhoz)
Műszaki leírás szerinti elvárt műszaki követelmények
Méret: minimum I 4’- maximum 15” kijelzővel rendelkező
notebook eszköz ajónlható
Processzor: minimölisan 4 thread egyidejű kezelésére
képes legyen’ legalább valós 2 care-rat rendelkezzen
Legalább 4290 Passmark érték (például: INTEL i5-6300U)

Nyilatkozat a megfelelésről (igen/nem/pontos
porarnéter)
140” HD kijelző
Intel Care i5’7300U Processor

Memória: minimum 4 GB DDR3 vagy DDRA’ minimum 4GB DDR4 2133 MHz
I 600MHz
Belső adathordozó: SSD’ maximum 256 GB’ amelyre 256 GB SW amelyre
telepített a
telepilett a megajántandó operációs rendszer És a USB megajónlandó aperóciós rendszer és a USB
tárolóeszköz/memória kártya törlő szaftvere
tárolóeszköz/memória kártya törlő szaltvere
Hálózati csalaló: minimum 1 db tGbit/s sebességű iaen
Ethernet (RJ4S) hálózati csatoló
Dakkalá csatlakozó: a notebook rendelkezzen dedikált
dokkoió csatlakazával
USB: niiriimum 3db USB csatlakozó
Bil:entyúzet: Magyar nyelvű biIIen!y’~zet

C

igen
____________________

3db USB csatlakozó
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Egér: Touch pod
Wifl: legolóbb 802.1 In W1F1 támogatás szükséges
Biztonság. „US5327752A Computer equipment lock’
szabodolombon jelzett eszközhöz illeszkedő biztonsági
rés
zár
foglalottol
rendelkenen
(hltps://www.googlei-’u/patentslt.j55327752) (például:
Kensington Lock)
Töltő: gyártó által eredetileg mellékelt típus, univerzális
nem elfogodott
Driverek: Minden o gépben toláihalá eszköz kelt, hogy
rendelkenen Windows tO Pro (32 és 64 bit) kompatibilis
Microsoft vagy o gyártó által biztosított és támogatott
driverrel. Az operációs rendszerbe beépilelt driveren
kívül, az összes meghajtó programnak elérhelönek kell
lennie az interneten a gyártói oldalon
Szállítandó OS licence: Microsoft Windows 10 Pro 32 bit
vagy ó4bit HUN OEM

igen
802.1 In WiFi támogatás
Igen

igen
Igen

Microsoft Windows 10 Pro 64bi1 HUN OEM

A megajánlott OEM operációs rendszer telepítési A megojánlott OEM operációs rendszer
készlele átadásra kerüljön CD/DVD adathordozón Vagy telepítési készlete átadásra kerüljön CD/DVD
letölthető legyen intemeten
adothordoz6n
Alkalmasság a Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és igen
menedzsment szoftverhez való illeszléshez és az USB
tárolóeszköz/memória kártya eszközök minősített
odottörlá szoftver telies körű funkcionalitósához
Egyéb a Hordozható Notebook kivitelű IISS tárolóeszköz/memória kártya törl&áltomással szállítandó
eszköz:
USB külső kártyaotvasó
Legalább xD, SD, SDHC, SDXC. MMC, RS MMC. MicroSD, xD, SD, SDHC, SDXC, MMC, RS MMC, MicroSD,
CFI, CFII. MD, MS. MS Pro. MS Pro Duo, M2 kártyák CFI, CFII, MD, MS. MS Pro. MS Pro Duo, M2
törlésének támogatása
kártyák löilésének támogatása
Hordozótáska
A törlóállomáshoz illeszkedó táska, melybe belefér igen
maga oz eszköz és a honó tartozó zár, töltó,
kártyaolvasók
Kivitel: Vállro akaszthaló és fogontyúval kézi hordozósra igen
is alkalmas. oldaltásko jellegű

Nyilvántartó és menedzsment központ asztali munkaállomós
Műszaki leírás szerinti elvárt műszaki követelmények
Nyilatkozat a meglelelésről (igen/nem/pontos
paramóter)
Forma: SFF vagy MT
Forma: SFF
Legalább 85% hatásfokú tópegység
85% hatásfokú tópegység
Processzor: minimálisan
lhreod egyidejű kezelésére Intel Care 5-7500
képes legyen, legalább valós 4 core-ral rendelkezzen
Legalább 6950 Passmork érték (például: INIEL i5 6500)
Memória: minimum DDR3 vagy DDR4. min 4 GB, 4GB2400MHz
minimum 1600 MHZ további bővitési lehetőség 16GB-ra
modul csere nétküt
Raid vezérlő: alaplapra inleigrátt
Igen
Belső odothordozók: 2db minimum 21B méretű HDD. 2db 2TB HDD, 75 lOPS sebessécű, óGbit/s
lega!ább 75 lOPS sehességú, 6Gbil/s sebessécű • sebességű
csololófelületlel
(Raid
csotolótelülettel (Raid I meovolr3sitóso)
~Q!SL~iláso)
II RI! U ~lI~ U ~
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Hálózati csatoló: legkevesebb 1 darab, minimum
GbU/s sebességű Ethernet (RJ45) hálózati csatolá
felület
USB: Munkaállon,áson kivezelésre került USB partok
száma Összesen minimum 4db.
Minimum 1 dh VGA OSUB onológ port és 1db Disployport
digitális port szükséges. A OSUB és a DisplayPort
megvalósítható álalokitássol is. ebben az esetben
álolakit6l a konliguráciával kell együtt szállítani
Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy
rendelkezzen Windows 30 Pro (32 és 64 bit) kompatibilis
Microsoft vagy a gyártó által biztosítoll és támogatott
driverrel. Az operációs rendszerbe beépített driveren
kivül, oz összes meghajtó programnak elérhelönek kell
lennie az interneten a gyártói oldalon.
Szállítandó Licence: Microsoft Windaws 10 Pro 32 vagy
64 bil HUN OEM
A megajánlott OEM operációs rendszer telepilési
készlete átadásra kerüljön CD/DVD odathordozón vagy
letöllhelö legyen interneten
A lápcsatlakozó kábel a gyártó által mellékelt, amely
lehetővé teszi az eszköz elektromos hálázalhoz való
közvetlen (CEE7/7) csollakoztatást és működést
Egyéb szóltítondó eszközök:
Monitor
Képernyö mérete: minimum 21,5’ moximum 23”
Csatlakozók: minimum 1db Display port és 1db VGA D
SUB
Notív felbontás: minimálisan 1920x1080
Váloszidó: max. Sms
Energiahotékonysági megfelelés: minimum TCO 3.0
Szükséges minimális kiegészitök:
1 db a monitor VGA (0-SUB) csallokozó felületéhez
illeszlhelö kábel (pid. D-SUB — 0-SUB, 15 tO, IBm) amely
lehetövé teszi a munkoóllomáshaz való közvetlen
csatlakazlatóst ós működést
1 db a monitor digitális csatlakozó felüleléhez ilteszthetö
kábel (pld. DisplayPort-DisplayPort, 1,8 méter) amely
lehetővé teszi a munkoállomáshaz való közvetlen
csatlakoztatást és működést
I db tápcsatlokozó kábel’ amely lehetövé teszi a
monitor elektromos hálózathoz való közvetlen (CEE7/7)
csatlakoztalást ás működést
Billentyűzet
Magyar billentyűzet kiasztású, 101 gombos
Vezetékes kivitel, amely legalább 1 ‚3m hosszúságú USB
A csattakozávol ellátoil

‚

ben
4db USB port
I db VGA DSUB analóg port és 1db
DisplayPort digitális port
igen

Microsoft Windows 30 Pro 64 bit HUN OEM
A rnegojánlotl OEM operóciós rendszer
telepitési készlete átadásra kerüljön CD/DVD
adathordozón
igen

Képernyő mérete: 21.5”
1db Display port és 1db VGA 0-SUB
Nativ felbontás: 1920x1080
5 ms
TCO 7.0,
igen

igen

igen

igen
igen

Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében igen
párhuzamos egyenes irányú
_________
Kompotibilitással bírjon. illetve működéséhez külön l:ülsö iGen
szoftverl ~ 7,8.1, 10 esetén
Egér
_____________________
Optikai. legalább IBm hosszúságú vezetékes USS A ig
csotlokozású
____________________
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2 alap gambbal és scroll görgővel szerelt gornbbal Igen
rendelkenen
Felbontás legalább 1000 dpi
igen
~ Kompatibilitássol bírjon, illetve működéséhez külön külső Igen
szoflverl ne igényeljen Windows 7. 8.1 10 esetén

Switch hálózati eszköz
Műszaki leírás szerinti etvárt műszaki követelmények
Managed Switch
Minimum 8db - maximum 16db nativ port RJ4S
l0/l0O/l000Mbil/s Full duplex

Nyilatkozat a megfelelósről (igen/nem/pontos
paramóler)
Igen
8db Ethernet LAN (RJ-45) port
10/l00/l000Mbit/s Full duplex

Rendelkezik Web alapú management telületlel
Támogatott hálózati szabványok: Legalább IEEE
802.tD,IEEE
802.Ip,IEEE
802.1QJEEE
802.lw,IEEE
802.IxJEEE
802.3,IEEE
802.3ab,IEEE
802.3ad,IEEE
802.3aI,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Rendelkezik beépített DHCP klienssel
Rendelkezik beépített DHCF szerverrel
Támogatott hálózati protokollok: legalább lPv4/vé. ICMP
v6, ISATAP, $NTP, TFTP, BQOTP, LLDP

igen
IEEE 802.ID. IEEE 8O2.Ip. IEEE 802.IQ, IEEE
802.1w, IEEE 802.tx, IEEE 802.3. IEEE 802.3ab.
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ai, IEEE 802.3u, IEEE
802.3x
igen
Igen
lPv4/v6, ICMP vó, ISATAP, SNTP, TFrP, BQOTP,
LLDP

Kell: Budapest, 2017.június 19.
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k0Q.Q-~ nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

A szerződés keretében leszállítandó termékek valamint azok ára, egységára (El
adó ajánlatában benyújtott ajánlattételi lap)’

‘ Az ajánlat részeként benyújtott Ajánlattételi lap számítási hibát tartalmazott: a táblázat utolsó sorában
megadott Osszesen (nettó) érték nem egyezik meg a táblázat soraiban közölt Nettó összár (HUF) oszlopban
lévő értékek összegével. A helyes összeg: 15939 150 Ft.
40

‚JÁNLATI ÁR RÉS7LETEZÉSE
Ajanlallelel lop
NESZ Nemzeti Infokommunikóciós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint ajánlatkérő
által indftott, ‚.Minősített adattörlési megoldás szoftver és hardver elemeinek beszerzése” tárgyú
közbeszerzési eljárás

Cikkszám

Megnevezés
(gyártmány és tfpus vagy
verziószáin)

Mennyiség,~
mennyiségi1 ttó egségái Nettó
egység
(BUT)
(IIUF)

Szoftver komponensek
IIDD/SSD adathordozók minősített adattörlő szofhere (egy dőben 5db példányban (törli állomásonként
egy példányban) használható legyen és példányonként 400db törlés végrehajtását biztosítsa 24 hónap
időtartamban) és 5 db törlési licensz adathordozó (amennyiben szükséges a szoflverhez)
Blancco 5 (2 év BASIC supportal, 5
db törlőállomáson egyszerre
futatható, törlŐállomásonként
db
6 700 000 Ft 6 700 000 Ft
BC-2015102
400db 2 évig felhasználható törlési
kredittel feltöltött külön
adathordozókon (5db) szóllitva)
MobiltelefoniTáblagt-p eszközök minősített adattörlő szoftvere (300db törlés végrehajtását biztosítsa 24
hónap időtartamban) és I db tórlési Iicensz adathordozó (amennyibe” szükséges a szoftverhez)
Blancco 5 Mobile (2 év BASIC
supportal, 1db törlőállomásra,
BC-2015/03
300db 2 évig felhasználható törlési
I db
680 000 Ft
680 000 Ft
kredittel feltöltött külön
adathordozón szállítva)
USS tárolóeszköz/memória kártya eszközök minösített adattörlő szo~vere (300db törlés végrehajtását
biztosítsa 24 hónap időtartamban) és I db törlési licensz adathordozó (amennyiben szükséges a
szofiverhez)
Blancco 5 Flash (2 év BASIC
supportal, 1 db törlőállornásra,
BC-2015/04
300db 2 évig felhasználható törlési
I db
250 000 Ft
250 000 Ft
kredittel
feltöltött
külön
adathordozón szállitva)
Központi jegyzőkönyv nyilvántartó és menedzsment szoflver(legalább 7db törlóállomás kezelésére 24
hónap időtartamban)
Blancco Management Console (2 év
]
BC-2015/09

BASIC
supportal,
10
ezer
db
Törlőkreditek Törlőkreditek
felhasznátóig, 24 hónap működési
tartalmazzák tartalmazzák
licenszel)
llard’er koinponensek
Hordozható asztali kivitelű SSD/HDD törlöállomások (belső SATA/SAS, mSATA, küls6 USU és c-sam
adathordozókhoz)
SGC-S000WBlaneco Erasure Station hordozható
‘1 (II)
598 000 Fi
2 392 000 fl
KWN l-BLANCO
asztali kivitelű törlőállomnás
I3LANCO-U513- Törlési kredit adathordozók: IJSB
7 db
50000 Ft
350 000 Ft
kulcs (HASP)
lISP
4 db
13LANCO-K8-PD 8GB PENDRIVE (OS BOOT)
lSO0F~
7200Ft
ATEN KVM Switch 4PC USB. KÁBEL
1db
~7~őrtJj4
116970
SEPCO Informatika l’31. Cím: 1037 Budapest Böcsi ót 314.
Tel.: +36 1 27221 40 Fax: +36 1 27221 50 IWeb: wwwsercohu
Cg.szám: 01-09-709321 Adászám: 129062402-41

L__

II~

6

P52 FuliSize Keyboard Black
Hungarian

1 db

JI ThinkVision
IJSB Calliope Mouse Black
T2224d 21.5-inch

-

I

1
I

I db

2 950 Ft

2 950 Ft

3 200 Ft

3 200 Ft

I

I
‚
1db
~ LED Backlit LCD Monitor
33 500 Ft
~ ~ Ft
Fixen elhelyezett SSDÍHDD lörlőállomás (belső SATA/SAS és SCSI, FC. MSATA lemezekliez)
I Blancco Enterprise Erase E-S00
I
BC-2017/101
I
I
1db
4070000Ft 4Q70000Ft
i Appliance (19 rackmount)
Hordozható Notebook kivitelű MobilteiefoníFáblagép törlőállomás (lOS. Android ‚‘2 rájött Windows
SIB1JATIEL)

I

I
I

Phone v7 rölött)
2OJ5CTO1ww
ThinkPad L470

2OJSCTO1WW ThinkPad L470

1db

445 000 Ft

445 000 Fi

-

Lenovo Essential Topload

1 db

13 200 Ft

13 200 Fi

BLANCO-K8-PD

8GB PENDRIVE (OS BOOT)

1 db

1 800 Ft

I

2db

19 800 Ft

39 600 Ft

6db

2 100 Ft

12 600 Ft

Active 10-port USS 3.0 hub in a
robust aluminum enclosure.
USDA—Micro USB Cable
USS A — Apple 30 PIN (iPhone 2,3,4

IB-AC611O
-

soo Ft

4db
l9OSFt
7620Ft
1,2) Cable
USB A — Lightning (iPhone S / iPad
6db
1950Ft
ll700Ft
3,4) Cable
USB A — Samsung 30 PIN (Galaxy
1db
183OFt
1830Ft
[TAB) cable
Hordozható Notebook kivitelű USB tárolóeszköz/memória kártya lörlőállomás (USB pendrive
ok/kulcsok, memória kártya adathordozókhoz)
2OJ5CTO1WW
2OJ5CTQ1WW Thinkpad 1470
1db
445000Ft
445000Fi
ThinkPad 1470
-

/ ipad

I

]

] Lenovo Essential Topload

-

IB-869a

1 db
3db

13 200 Ft
4 500 Ft

13 200 Ft
13 500 Ft

Nyil”ániarió és menedzsment központ asztali munkaállornás
ThinkStation P320
I db
340 000 Ft

340 000 Fi

External USB 3.0 multi card reader

3OBKCTO1ww
-

6JBIJAT1EU

P52 FulISize Keyboard Black
Hungarian
USB Calliope Mouse Black
Think Vision T2224d 215-inch
LED Backlit LCD Monitor

1db

2 950 Ft
3 200 Ft

2 950 Ft
3 200 Ft

33 500 Ft

33 500 Ft

44 200 Ft

44 200 Ft
15 939 330 Fl

1 db
1db

Switch hálózati eszköz

[sLraoosT-uu

CISCO SG200-08 Switch

I db

~sszesen (netlő)
A megajónloli lermékel/szolgóilolósI 27 % ÁFA lerheli.
Kelt: Budapest. 2017. június 19.
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NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRE

nyilvántartási számú szerződés 3. számú
melléklete
MllE-75913/3

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Vevő:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Eladó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselőjel
neve,
beosztása: (ezen TB
aláírója)

Képviselője2 neve,
beosztása: (ezen TIB
jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma;

Ügyfél
száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
me/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

the

Megjegyzés:
Vevő igazolja, bogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálati jkv., tesztelési minősítés, más
) szereplő részletezettségnek
megfelelő terméket/szolgáltatást a Eladó/Szállító a Vevő telephelyére szállította, / a Eladó/Szállító a szol
gáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A Eladó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell,
hogy képezze ezen TB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be a
Vevőnek.
Elfogadott_nettó_teljesítmény_érték_Ft:
a szerződésben meghatározott e~’éb
DevizaÉrték:
devizában
nem:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
Esedékessé
(jóteljesítési) garancia Ft:
ge(dátum):

Szállító képviselője

Vevő képviselőjel

Vevő képviselője2
Ph

Ph

nyilvántartási számú szerződés 4. számú
melléklete

ki/El I I~\FOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ iRT.

Nil E-759 I O/A/S
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
SERCO Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
SERCO Kft.
Cé2iewvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb 01-09-709321
szám (megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 12906240-2-41

Uniós adószám: HU12906240

Kapcsolattartó adatai
‚

‚

.

Nev: Farago Tibor

Beosztás: kiemelt ügyfélmenedzser, vezető
ertekesitő
E-mail cím: tibor. farago®serco.hu
‚

‚

Telefonszam: +36 30 688 9570

‚

‚

Cím
SzékheJy (ország, irányítószóm~ Város, utca, házszám): 1037 Budapest, Bécsi út 314.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország. irányítószám~ város, utca, házszám):
1037 Budapest, Bécsi út 314.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme: 1-IUF
10102237-61905800-01004008
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótőrvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, Ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás
Különbözet szerinti
Önszámlázás
[áfa
tv.
[áfa Iv. XIII/A. fejezet,
elszámolás [áfa tv. XV-XVII.
l69.~.(1)]: NEM
169.*.(h)]: IGEN
fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv.
Tevékenység alapján men
Forditott adozas [afa Iv.
XIII. fejezet]: NEM
tes[áfa Iv. VI. fejezet]:
~
NEM
Milyen tevékenység alapján;
Milyen tevékenység alapján:
.

.

‚

.

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM
Dátun

‚“•“~‘.•~‘~“

KIVA [2012. évi CXLVII.
tör’ ény]: NEM

EVA [2002. évi XLJIJ.
t~swejiy]: NEM

z.7’~”~

sillCO nformo~kO
TeL: +361 272 2140
Fox: +361 272 2150
SF SCO
gre
L-Ionlop: www.serco hu
Adászáni: 1 290á240-2-4i
Cím: H-i 037 ~h:dco~” fl~rc! 1+ qi4.

IC

~‘ÁcO2~:(.. nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete
Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

1.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert
meghatározott körbe nem tartozó alvállalkozók:
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:

—

a 2. pontban

—

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~
(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2.

A közbeszerzési
alvállalkozó(k):

eljárásban

nevesített,

az

alkalmasság

igazolásába

bevont

Alvállalkozó neve: V-Detect Antivírus KR.
Alvállalkozó székhelye/címe: 1094 Budapest, Liliom. 50.
Alvállalkozó feladata:
Rendelkezésre állás, reakció idő, ügyelet
Rendszerüzemeltetés és felhasználói támogatás
Rendelkezésre bocsátott kapacitás és kötelezettségvállalás
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett: ajánlattételi felhívás 14.1 Ml pontja (a közbeszerzés tárgya szerinti (minősített adat
törlési megoldás szoüver és hardver elemek szállítása) vagy azzal egyenértékű szerződés
szerűen teljesített szerződések (referenciák), amelyek összértéke eléri, vagy meghaladja a
nettó 8 Millió Ft-ot, vagy amely alapján a szállított mennyiség legalább I db szoüver és 1
db hardver volt)
.

Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevoimi a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t. V-Detect Antivírus KR-vel kötött szerződés jelen szerződés 6. számú
melléklete.

Budapest 2017. .~‚LQ.~cQ-~-’-)oc--r ~
Wéber Tamás
ügyvezető
Serco KR.
Eladó
SEI?CO Informatika

r

RI ~

TeI.:,3612722)40
Fox:.3612722~5o
~
1-lonlap; www.sercohu SFZCfl Nrc
Adőszőm; I 29C6240-2-41
r „ ~ ~ --~~
~ .~
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kQ~.QP~2.A.. nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete
Serco Kft. és V-Detect Antivírus Kft. között létrejött szerződés

A
V-Detect Antivírus Kft.
és a SERCO Kft.
között
létrejött alvállalkozási szerződés

1.

2.

A megrendelő adatai
Megrendelő:
A megrendelő teljes körű
képviseletére jogosult
személy:
Általános telefonszám:

SERCO Informatika Kft.
Wéber Tamás ügyvezető
önállóan

Általános faxszám:
Székhely és levelezési Cím:
Kapcsolattartó személy
neve:
l(opcsolattartó személy
telefonszáma:
Kapcsolattartó személy email címe:
Adószám:
Telephely címe:
Bank, számlaszám:

~36 1 272 2150
1037 Budapest. Bécsi út 314.
Odd Kornél

+361 2722140

+36 30 299 4455
koinel.odri@serco.hu
12906240-2-41
1037 Budapest, Bécsi út 314’
10102237-61905800-01004008
(Budapest Bank)

A k alvállalkozó adatai
Vállalkozó:

V-Detect Antivírus Kft
A vállalkozó teljes körű
képviseletére jogosult
személy:
Kapcsolattartó
telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Levelezési cím:
adóazonosító szám:
Cégjegyzék szám:

Petrányi-Széll András
+361 782446
andras.szell@v-detect.hu
1094 Budapest, Liliom utca 50.
23749270-2-43
01-09-976442

1. A szerződés tárgya
A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban nyertesként kihirdetésre került, melyre tekintettel a felek Jelen szerződést
kötik.
Felek az előszerződésben megállapodtak abban, hogy a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkör’íen Mű
ködő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által indított „Minősített adattörlési megoldás szoftver és hardver elemeinek
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megrendelő és a vállalkozó között a projekt szállításával telepítésével, vala
mint üzemeltetésével (garanciális ügyintézés) kapcsolatban közösen teljesítenek.

2. A szerződés tárgya alapján végzett tevékenységek
A vállalkozó a Jelen szerződés tárgya alapján az alábbi tevékenységeket végzi a megrendelő részére:
1.

Rendelkezésre állás, reakció idő~ ügyelet

Vállalkozó munkanapokon és munkaidőben (H-P 8-18:00) köteles a Megrendelő számára terméktámogatást nyújtani a Blancco termékeivel kapcsolatban. A rendelkezésre állás idejében köteles
biztosítani az ebben a szerződésben meghatározott reakció időt, mely a 8 órán belüli hibaelháritás
megkezdésétől a Megrendelő alopszolgáltatásaként kezelt 24 órás reakció időig tejedhet. A távoli
és a telefonos teiméktámogatás lehetőségét a Vállalkozó e szerződés üzemeltetése során mind a
Megrendelőnek, mind pedig kérésre a Megrendelő ügyfele felé is biztosítja.

2.

Rendszerüzemeltetés ós felhasznólól támogatás
Vállalkozó a Megrendelótól külön daazás ellenében az alábbi munkaterületen kaphat felügyeletiés adminisztratív feladatokra megbízást. melyek részletesen az alábbiak lehetnek:
.

.

.

.

.

.

Rendszer felügyeleti, rendszerüzemeltetői tevékenység, va amnt desktoppark szoftverek
ás hardver elemek (Intel), üzemének biztosítása. Segítség nyújtása az informatikai rendsze
rekhez kapcsol6dó dokumentóciók, rendszerleírások folyamatos felulvizsgálatában ás nap
rakészen tartásában.
Részvétel az igény szerinti javaslatok kidolgozásában, és azok elóteijesztése az informatikai
rendszerek műszaki színvonalának szinten tartása, fejlesztése céljából, új technológiák ered
ményes bevezetésének kivitelezésében való szaktanácsadás.
Aktív szerepvállalás a Megrendelónél ás a Megrendelő Ügyfelénél felmerülő informatikai fej
lesztési elképzelések tervbe foglalásában, a gazdaságos megvalósithatósági cit ematívák ki
dolgozásában ás kiválasztott tervek gyakorlati kivitelezésében.
Igény szerint hétvégi munkavégzés külön megegyezés, és előzetesen megállapított d~ak
alapján.
A Megrendelő akadályoztatása esetén az Alvállalkozó teljes körben vállalja a szolgáltatás
akadálytalan falytonosságát.

Megrendelő ás Vállalkozó a 2. pontban megfogalmazott feladatok ellátása kapcsán az alóbb
óradQakban állapodik meg:
-

-

Hétköznap munkaidőben: nettó 8 390 forint + áfa
Hétköznap munkaidőn kívül, hétvégén, valamint munkaszüneti napokon: nettó 12 9~ forint ÷
áfa

Az óradUak szempontjából minden megkezdett óra kiszámlázható. Vállalkozó a helyszíni kiszállásért
plusz egy órányi dijat számolhat fel.
3.

Rendelkezésre bocsátott kapacitás és kötelezettségvállalás

Jelen szerződés keretében Vállalkozó 2 fő munkavállaló kapacitását bocsátja Megrendelő részére.
Vállalkozó kijelenti, és erre vonatkozóan kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés Ideje alan a megfelelő szakérte
lemmel rendelkező kapacitás a rendelkezésére élI, Így azt Megrendelő részére tudja bocsátani.

3. Eseti hibabejelentések kezelése
Vállalkozó mindenkor köteles a szolgáltatása alá tartozó berendezésekben és rendszerekben je
lentkező, Megrendelő által megjelölt ás bejelentett bármely hordver és szoftver hiba kijavitását a
reakció időn belül megkezdeni.
Megrendelő. oz ügyfelei által bejelentett meghibásodásokat az ügyfeleivel egyeztetett módon és
formában fogadja, majd a regisztrációt követően a hibaleirást továbbítja Vállalkozó felé.
Vállalkozó a bejelentés vételét minden eselben a reakció időnek megfelelően kialakított formában
igazolja vissza, ás a továbbiakban az adott ügyfél irányába vállalt kötelezettségek szerint végzi a
hibakezelési folyamatokat.
49

Vállalkozó a hiba elhárítósának tényét a végzett javítási folyamatok felvázolásával
esetben visszajelzi a Megbízó képviselóje és a Megbízó ügyfele felé.
-

-.

mnden

Az elvégzett feladatokat a Megrendelőtől kapott munkolapon igazolt alja le a Megrendelő ügyfe
léve. Ez a dokumentum oz alapja oz eseti javítások havi elszámolásának az Alvállalkozó és a Meg
rendelő között.

4. A szerződés hatálya
Felek a szerződést határozott 3 évre kötik, mely Időtartam kezdete a NISZ Nemzeti Infokommunlkációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által Indított „Minősített adattörlési megoldás szoftver ás
hardver elemeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás szerződés aláirásának détuma.
„43
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Serco Kft
Wéber Tamás
ügyvezető
megrendelő

SI

t’

r

.

~CC

I~4’

kit

W94

4

EnJ.~a

Hon~oo: w”w.sercO %u
Adá~Mrn 1 29C62s~0-2-41
‘37

Ó
VDete~Mb’,

5~QCO Inlormalika
Tel.: .361 272 21d0
Fax.361 2722153
Cím H

V-Detect Antivirus Kft.
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