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Szerződés nyilvántartási számADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azo
nosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44,
képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről a
Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

HUMANsoft Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
01-09-062054
10239025-2-44
12001008-00164262-02100004
Merényi Attila Zoltán
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Axis Rendszerház Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
01-09-199169
12763742-2-41
10700093-26181608-51100005
Merényi Attila Zoltán
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

S&T Services Kft.
1113 Budapest, Bocskai Út 77-79.
01-09-971820
23569810-2-43
10918001-00000129-08540003
Szabó Péter Dezső, Fülöp István és Kulcsár Sándor
ügyvezető ill. cégvezetők

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

Preambuluin
A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által
TED 2015/S 095-172105 (2015. 05. 19.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kö
telezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése
2015.” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része (Homogén szerverek és tárolók I.) eredményeképpen a Beszerző és
az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
-

KM azonosítószáma: KMO1SZGR15

‚!

KM aláírásának dátuma: 2015. november 9.
KM időbeli hatálya: 2019. november 9.
KM keretösszege: 50 000 000 000,- Ft ± ÁFA
Vevő a fenti hivatkozott KM 2. részeként a verseny újraindításával közbeszerzési eljárást indított „NSR
üzemeltetési környezet kialakításához szükséges hardver eszközök beszerzése KAK környezetben”
(Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015, KMO1O1-2OSZGR15
1. rész: Homogén szerverek és tárolók I.)” tárgyában. Az eljárásban Eladó, mint Ájánlattevő tette a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Vevő az összegezésében Eladót nevez
te meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen adásvételi szerződést kötik.
A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben Felek
közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, sorrendben elsősorban Eladó ajánlatá
ban másodsorban a KM-ban, harmadlagosan pedig Vevő ajánlattételi felhívásában, illetve ajánlattételi
dokumentációjában (ideértve a közbeszerzési eljárás során adott kiegészítő tájékoztatásokat is) foglaltak
az irányadóak.

—

1.

A szerződés tárgya, mennyisége

1.1. Eladó eladja, Vevő megveszi a jelen szerződés I. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatáro
zott műszaki követelményeknek megfelelő, a 2. sz. mellékletben felsorolt termékeket, az ott megha
tározott darabszámban.
1.2. A szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást Eladó teljesíti.

2.

A teljesítés határideje, a szerződés hatálybalépése

2.1.

Eladó a szerződés hatályba lépésétől számítva 30 naptári napon belül köteles a 2. sz. melléklet sze
rinti termékeket leszállítani és üzembe helyezni.

2.2.

Eladó jogosult idő előtt teljesíteni, azzal, hogy kizárólag a teljes mennyiség egyidejű szállítására
jogosult. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő megtagadja az Idő előtti teljesítés átvételét, amennyi
ben annak mennyisége eltér ajelen szerződésben meghatározott teljes mennyiségtől.

2.3.

Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.

2.4.

Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Vevő rendelkezzen a 320 2015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. @-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is)

2.5.

A szerződés a 2.4. pontban felsorolt esetekben az alábbiak szerint lép hatályba:
a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 2.4. pont szerinti feltétel bekövetkezik, Úgy a hatálybalépés
időpontja a szerződés mindkét fél által történő aláírása.
b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 2.4. pont szerinti feltétel, úgy a hatálybalépés időpontja az ennek bekövetkezését követő 2. munkanap.

3.

A teljesítés helye

3.1

Eladó, Vevő alábbi számítógéptermeiben birtokba adni, beszerelni és üzembe helyezni a jelen szer
ződés tárgyát képező eszközöket, továbbá átadni a papír alapú licencigazolásokat:
a) Budapest, XI. Fehérvári u. 70.
b) Budapest XII. Konkoly-Thege Miklós ii. 33.
Vevő a szerződés hatálybalépését követő 5. munkanapig jogosult a fenti címek helyett vagy mellett
más, Budapest közigazgatási területén lévő teljesítési helyet is megadni azzal, hogy a teljesitési he-

3.2
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lyek száma nem haladhatja meg a 3 db helyszínt.

4.

A teljesítés módja

4.1.

Eladó a termékeket a licencek kivételével 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. Az átvételt követően a termé
kek csomagolóanyagának elszállítása Eladó feladata. Eladó kizárólag olyan termékeket szállíthat,
amely a KM terhére leszállítható.

4.2.

Eladó valamennyi, 4.1. pont szerinti termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetés
szerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati) út
mutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást
mellékelni, illetőleg elektronikus Úton Vevő számára elérhetővé tenni.

4.3.

Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Vevő igénye esetében továbbá a pro
jektre utaló, a projekt megnevezésével ellátott matricát (továbbiakban: matrica) is el kell helyeznie
Eladónak a terméken. Eladónak a terméken a vonalkódot illetve a matricát jól látható helyen (p1. az
eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken elhe
lyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.

4.4.

Vevő a vonalkódokat illetve matricákat jelen szerződés hatályba lépését követő öt munkanaptól
kezdődően biztosítja Eladó számára Vevő, Budapest, XIII. Csata u. 8. sz. alatti telephelyén. Eladó
ezt követően jogosult és egyben köteles felvenni Vevő kapcsolattartójával a kapcsolatot, a vonalkód átvételének időpontjával kapcsolatosan.

-

4.5. Eladó köteles legalább a termék átvételre történő szállítása előtt három munkanappal írásban értesí
teni Vevőt a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállí
tott 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.
4.6.

Eladó a 4.5 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan, szerkeszthető
formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást, melynek vala
mennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
-

termék megnevezése,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma,

Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem
adja át Vevőnek.
4.7.

Eladó köteles a leszállított termékeket az átadással egyidejűleg fizikailag beszerelni és üzembe is
helyezni, a szoftvereket telepíteni, továbbá az adott eszköz(ök) licencigazolásainak eredeti példá
nyát átadni Vevő helyszínen jelen lévő kollégái számára. Az üzembe helyezésről Felek jegyző
könyvet vesznek fel, amelyben az átadott licencigazolások is tételesen rögzíteni kell.

4.8.

Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja M jelen szerződés 10. fejezetében foglaltak alkalmazását.
Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő együtt
működését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az

4.9.
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akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.
4.10. Eladó Vevő eltérő, írásbeli jóváhagyása hiányában kizárólag munkanapokon, hétfőtől csütörtö
kig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között jogosult a termékek leszállítását megtenni és az
üzembe helyezésüket megkezdeni.
4.11. Eladó jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés időtartama alan
köteles biztosítani.
4.12. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbeszer
zési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
4.13. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában
részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), ak
kor ezen személy/alvállatkozó bevonására a Kbt. 128. ~ (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit, vala
mint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy Eladónak a hivatkozott bekezdésekben megnevezett dokumentumokat (bejelentést, nyilatkozat stb.) legalább a megnevezett sze
mély/alvállalkozó teljesítésbe történő bevonása előtt 3 m’mkanappal át kell adnia.
4.14. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállal
kozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen szer
ződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
4.15. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 125. * (4) -(5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
4.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól dokumen
tumot, melyjelen szerződés 4. számú mellékletében található.

5.
5.1.

Árak, díjak
Eladó a jelen szerződésben meghatározott feladatait jelen szerződés 2. számú mellékletében meg
határozott szerződéses árakon teljesíti. A vételárat Felek az alábbiak szerint határozzák meg:
35.601.400,- Ft + AFA, azaz Harmincötmillió-hatszázegyezer-négyszáz forint ± általános for
galmi adó.

5.2. Az 5.1 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások ellentételezé
sét, amelyek adottjelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerülnek. A 5.1 pontban
meghatározott ár tartalmazza különösen a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő Összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek), a kiszállítás díját, a csomagolás, a csomagoló anyagok el
szállitásának valamint a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint
a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 2% + AFA.
A közbeszerzési díj összege: 712.028,- Ft + ÁFA.
A közbeszerzési díjat Vevő fizeti meg a Beszerzőnek. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenér
téken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen
jogcímen nem illeti meg.
5.3. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.
6.

Fizetési feltételek

6.1

A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

6.2

tekintettel arra, hogy Jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
tudomásul veszi, hogy a Vevő a számláját kizárólag az
Art. 36 A. *-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.
Eladó

(An.) 36 A. *-ának hatálya alá tartozik

6.3

Eladó a Jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 130. ~ (1) bekezdése, valamint a
Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével, a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit
Eladó a Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal
együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó jelen szerződés teljesítése során egy számla benyújtására jogo
sult. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

6.4

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, teljesítést
igazoló bizonylat (3. sz. melléklet a továbbiakban: Tm). A T~ mellékletét képezi a termékek
felsorolását tartalmazó szállítólevelek, valamint a sikeres üzembe helyezésekről szóló jegyzőköny
vek; licencek esetében pedig a licencigazolások.
—

6.5

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő postafiók címére
(1389 Budapest, Pf. 133.) küldi,
b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,
VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámot
valamint fizetési határidőként a 30 napot,
c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 169. *-a szerinti előírásoknak.

6.6

A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi
iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a Eladónak, amely időtar
tamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

6.7

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

6.8

Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni.

6.9

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

7.1.

Vevő a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás kere
tében veszi út mennyiség szerint.

7.2.

Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles helyszínenként átadni papír alapon a jelen szer
ződés 4.6. pontja szerinti kimutatást, valamint helyszínenként a szállítólevelet is.
A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

7.3.

-

-

a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
a leszállított mennyiség megegyezik-e a 4.6 pont szerinti kimutatásban feltüntetett mennyiséggel,
Eladó a 2. sz. mellékletben meghatározott típusú, gyártmányú terméket szállította-e le,

5

a termék megfelel-e Jelen szerződés 4.1 pontjában valamint az 1. számú mellékletben adott
termékkel szemben meghatározott előírásoknak (ideértve a gyártó által biztosított tartozékok
meglétét),
Eladó a termékkel együtt a Jelen szerződés 4.2 pontjában meghatározott dokumentumokat át
adta-e,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a Jelen szerző
dés 4.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 7.2 pont szerinti kimutatásban a termékhez
rendelt vonalkóddal.

-

-

-

-

7.4.

Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. A termék átvételét követően Eladó
jogosult és egyben köteles megkezdeni az üzembe helyezést.

7.5. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
Eladó nem a 2. sz. mellékletben meghatározott típusú, gyártmányú terméket szállította le,
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mermyiséggel,
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a 4.6 pont szerinti kimutatásban feltüntetett mennyi
séggel,
a leszállított termék nem felel meg Jelen szerződés 4.1 és/vagy jelen szerződés 1. számú mel
lékletében meghatározott előírásoknak (ideértve valamely az I. számú mellékletben előírt tar
tozék hiányát is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a Jelen szerződés 4.2 pontjában
meghatározott dokumentumokat,
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 7.2 pont szerinti kimutatásban a termék
hez rendelt vonalkóddal.

-

-

-

-

-

-

7.6.

Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzí
teni:
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 mely(ek) át
vételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen szerződés 4.6. pontja, a 7.2-7.6 pont valamint jelen pont rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 4.7 pont szerinti kimutatást a megismételt átadás-átvételi
eljárás előtt két munkanappal kell megküldeni.
-

-

-

7.7.

7.8.

7.9.

A mennyiségi átadás átvétel sikeres megtörténtét követően Eladó köteles üzembe helyezni a le
szállított eszközöket és a leszállított szoflverek telepítését elvégezni (minőségi átvétel). Az üzembe
helyezésről jegyzőkönyv készül. A sikeres üzembe helyezésről készült jegyzőkönyv a minőségi át
vétel megtörténtét is igazolja és a TIB mellékletét képezi.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értel
mezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik (Ptk. 316. *). Vevő továbbá jogosult a Ptk. 283. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával
élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják,
illetőleg amelyekre ajótállás kiterjed.

7.10. A szállításra kerülő licencekről a licencigazolást a 4.7. pont szerint, az igazolások eredeti példá
nyának, papír alapú formában történő átadása mellett Eladó köteles elektronikus úton is megkül
deni Vevő kapcsolattartójának.
8.

Teljesítésigazolás

8.1.

Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1.1 pontjában meg
határozott valamennyi termék mennyiségi és minőségi átadás-átvétele sikeresen lezárult, átadta az
I. sz. melléklet szerinti licencigazolás(oka)t.

8.2.

A teljesítést Vevő a 3. sz. melléklet szerinti Tm-en igazolja, melynek a 6.4. pont szerinti dokumen
tumok hiánytalan átadása Vevő részére.

8.3.

Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a jelen szerződésben elő
írt meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át.

9.

Jótállás, garanciális körébe tartozó hibajavítás

9.1.

Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást (garanciát)
vállal, a Műszaki leírás 1.5. pontjában foglaltak szerint. Ajótállási idő kezdete a termék átvételének
az időpontja.

9.2.

Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződéssze
rű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés I. számú mellékletben található,
adott termékre meghatározott műszaki specifikációnak.

9.3.

Vevő hibabejelentését hétfőtől csütörtökig 08:00 és 16:50 között, pénteken 08:00 és 14:20 között
Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
E-mail cím:
mail@humansofl.hu
Telefonszám: +36 1 270 7600
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban (e
mailen) meg kell erősítenie.

9.4.

A megjavított/csere eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melyre a 7. fejezet rendelkezé
seit kell megfelelően alkalmazni.

9.5. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget

így különösen a javítás
díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget, a jótállás alat
ti karbantartás költségeit Eladó viseli.

10.

Kötbér, teljesítési-, és jótállási kötelezettség

10.1

Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős jelen szerző
dés 2.1 pontjában meghatározott határidőig nem teljesíti az üzemeltetési támogatási feladatokat
leszámítva a szerződéses kötelezettségeit. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett kése
delmes (naptári) nap után:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5°o
a késedelem 11. napjától napi 1%
A késedelmi kötbér maximális mértéke a kőtbéralap 20° o-a.
-

-

10.2 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a kötbéralap nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben
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Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Ve
vő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése
a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
10.3 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
10.4 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.
10.5 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. * (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a
kötbért meghaladó kárainak érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem me
netesíti a teljesítés alól.
10.6 Eladó hibás teljesítési kőtbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős hibásan
teljesíti valamely, jelen szerződésből fakadó kötelezettségét. A hibás teljesítési kőtbér mértéke
minden a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %‚ a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési
kötbér maximális mértéke 20 00.
10.7

11.
11.1

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára
illetve szolgáltatás nettó díja
A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 132. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
11.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
Eladó valamely az a)-b) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott kötele
zettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő
által megadott határidőre nem teljesíti.

11.4 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatályú felmondással, a Kbt. 125. ~ (4)
(5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen
pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.5 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél
ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.
11.6 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólitása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
11.7 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.8 Az azont~a1i hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.
12.

Titoktartás
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12.1

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

12.2 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.
12.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
12.4 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.
12.5 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.
-

13.

Felek közötti kapcsolattartás

13.1

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

b)

Vevő részéről:
Név:
Beosztás:
Telefonszám:
E-mail cím:

Pásztor Zoltán
Rendszertervező, IT platformok
±3618963437
zoltan.pasztor@nisz.hu

Eladó részéről:
Név:
Beosztás:
Telefonszám:
Mobiltelefon szám:
E-mail cím:

Szalontai István
ügyfélmenedzser
±36 1 270 7600
±36 30 356 0032
Szalontai.Istvan@humansoft.hu

13.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek:
Név: Kopcsányi Tibor és Patkó Attila együttesen
13.3 Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kap
csolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 13.1-13.2
pontban meghatározott kapcsolattartókiteljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közlés
től hatályos.
13.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy ‚/
egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződés~/pt~
szerű megküldésnek minősül, az írásban és
/P
írásban igazolt személyes átadással,
-
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a

-

tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.

13.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, ami
kor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az
ellenkező bizonyitásáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik mun
kanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
13.6 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 levél
ben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

14.

Vis Major

14.1.

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

14.2.

A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Eladónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Eladó részéről elháríthatatlanul kö
vetkeznek be és amelyek Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek
különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tíízeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a telje
sítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Eladó tevékenységével, mely
összefüggést Eladónak írásban igazolnia szükséges.
Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a Vevőt írásban tájékoztami és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymás
sal a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást
nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerű
en lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

14.3.

14.4.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a szer
ződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felme
rült kárát.

15.

Egyéb rendelkezések

15.1

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

15.2

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

15.3

Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
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felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
15.4

Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefiiggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

15.5

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

15.6

A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

15.7

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

15.8

Aniemiyiben Eladó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez a Kbt. 125.
szerinti igazolást csatolni a szerződéshez.

15.9

Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (I) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul
veszi, hogy ajelen nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől számított 8
napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan
tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani,
vagy attól elállni.
A szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött, a szerződés
Preambulumában hivatkozott KM.

* (7) bekezdése

-

-

15.10

Jekn szerződés 15 számozott pontból és 4 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban készült,
melyből 4 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
I. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:

Műszaki leírás
Ajánlati ártáblázat (Termék- és árlista)
Teljesítés igazolás (minta)
Nyilatkozat partner adatairól
Keretmegállapodás teljesülési igazolás

Budapest, 2017.

zabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2017. november

Merényi Attila Zoltán
ügyvezető
HUMANsoft Kft.
a HUMANsoft KR., AXIS Rendszerház KR. és S&T
Services KR. közös ajánlattevők nevében
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Humansoft Kft.
1037 Budapest, Montevideo u1€,
Adószám 0239025 2-44 I

1. sz. melléklet
Műszaki követelmények
NSR üzemeltetési környezet kialakításához szükséges hardver eszközök beszerzése KAK környe
zetben
tárgyban
Beszerzés célja
A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) továbbfejlesztésével kapcsolatos felada
tokról az 1377 2016. (VII. 21.) számú Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) rendelkezik.
Jelen beszerzés eredménye a szerverkörnyezet kialakításához szükséges hardver eszközöket biztosítja.
A beszerzés !árg;’a, mennyisége
Nyertes Ajánlattevő az alábbi táblázatban felsorolt vagy azokkal egyenértékű eszközök és licencek
szállítását kell vállalja a feltüntetett mennyiségek és határidő betartásával, valamint I év jótállást kell
biztosítania.
Meny
nyiség
Gyártói kód
Megnevezés
(Darab)
2
210-19921
PE M1000e Blade Enclosure (includes 1xCMC and 9x12V High Efficiency Fans)
-

2

403-10784

2GB SD Card for CMC Includes Flex Address Plus and CMC External Storage
elektronikai kiegészítő

2

403-10288

Redundant Chassis Management Controller

2

403-BBCS

2GB SD Card for CMC Includes CMC External Storage elektronikai kiegészítő

2

429-13104

Front Media Tray Option Kit

2

450-ABIF

Redundant Power Supplies (3+3, 3000W) High Efficiency, Ml000e Blade Chassis

12

Worldwide PDU Power Cord elektronikus kiegészítő

2

450-10299
PA-RKRRDRD

4

210-40632

Dell ForcelO MXL 10 40 GbE DCB Switch for dual switch config (FI) 32 Port

16

407.BBEF

4

409-10933

Dell Networking, Transceiver, SFP±, 1OGbE, SR, 850nm Wavelength, 300m
Reach
PCT M62201M8024/MXL Serial 110 Management Cable to access switch CLI

4

409-1093 1

SFP± lOGbE Module 4 port Hot Swappable 4x SFP+ ports (optics or direct
attach cables required)

4

470-AAGI

Dell Networking, Cable, QSFP+ to QSFP+, 4OGbE Passive Copper Direct Attach
Cable, 3 Meter

4

210-41307

Brocade M6505 FC16 Switch for Dual Switch Config (FI) ± AG, 24 Port with 4
16GB SFPs

4

409-100 16

Brocade 4Gb 8Gb ISL Trunking License

4

7955131

PDUBasic32A13PCEEISxCI3 3xCl9

-

.

.

.

.

RackRails, RapidRails for Dell Rack mechanikus kiegeszito

Szcíllkási üteniezés:

A szállítás határideje a szerződés hatályba lépését követő 30. nap.
Az Ajánlatkérő a teljes szállítandó mennyiség tekintetében előteljesítést elfogad.
A szállítás helyszínei várhatóan: Budapest, XI. Fehérvári út 70. és Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklós
út 33.
Eszközöl’ kel kapesniatos elvárások

Az ajánlatban az 1.1. pontban szereplő eszközöknek „vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű” meg
oldásoknak kell szerepelniük, úgy, hogy az Ajániatkérőnél meglévő DELLM63O pengeszerverek befoga
dására, illetve azokkal hibátlan működésére legyen alkalmas.
Egyenértékűség feltételei:
Azonosító
P-I
P-2

P-3
P4
P-5

P-6

P_i
P-$
P-9
P40
P-il
P-12
P-13
P-14
P-iS

Követelmény
A pengekeretebek minimum 16 penge befogadására alkalmasnak kell lennie.
Rendelkezzen távoli menedzsment lehetőséggel a keretre és a pengékre.
Redundáns menedzsment modullal rendelkezzen.
Redundáns IPMI 2.0 menedzsment interfésszel rendelkezzen, a pengékre is használható
módon.
Redundáns, az összes szerver helyet (slot) kiszolgálni képes, valamint külső eszközök irá
nyába legalább 4 porttal rendelkező, legalább portonként 16 Gb FC kapcsolót kell tartal
maznia. Ha a megajánlott eszközhöz történő csatlakozáshoz szükséges valamilyen vonali
meghajtó (transceiver), akkor azt is meg kell ajánlani. Amennyiben a megajánlott eszköz
portjainak használatához licence szükséges, akkor azt a teljes kiépítésre meg kell ajánlani.
Redundáns és az összes szerver helyet (slot) kiszolgálni képes legalább portonként 10 GbE
Ethernet kapcsolót kell tartalmaznia, amely mindegyike támogatja a következő funkcionali
tást:
.
a keret maximális kapacitását 4x10 GbE Ethernet sebességgel kell kiszolgálnia;
. legalább 4 port 10 GbE sebességű csatlakozási lehetőség a külső eszközök elérésé
hez, SFP± multi modusú dual LCILC vonali meghajtó (transceiver) fogadására ké
pes;
. az egy keretben lévő két kapcsoló egymással is kapcsolatban van és egy logikai
egységet képez (stack), minimum 2x40G sebességgel;
. támogatja az IEEE 802.IQ VLAN szabványt, egy időben egyszerre legalább 4096
VLAN kialakítható;
. támogatja az IEEE 802.3ad Link Aggregation szabványt;
.
SNMP-vel menedzselhető;
. az összes üzembe helyezhető penge beköthető 4x 10 Gbps Ethernet sebességgel.
A keretben az L/O modulokat a teljes kiépítettségre kell kiépíteni és licencelni.
A keretben a switcheknek stackelhetőeknek kell lenniük és LACP-t kell támogatniuk.
A keretnek minimum 6 darab 110 bayt (L/O blade-et) kell tartalmaznia.
Hot-plug képesség biztosítandó pengékre, tápegységekre, ventillátorokra, 10 interfészekre.
A tápellátás és a hűtés tekintetében teljes redundancia biztosítása szükséges.
Nagy energiahatékonyságú (>=94%) tápegységgel kell rendelkeznie. A megadott hatékony
ságot_100%_terhelés_mellett_is_biztosítania_kell_az_eszköznek.
A hűtést és tápellátást teljes kitöltöttségű keretre, maximális kiépítésre kell számolni
A keretben nem kitöltött penge helyeket megfelelő módon zárni kell, hogy a keret szellőzé
se hatékony maradjon.
A keretnek alkalmasnak kell lenni a NISZ Zrt.-nél a Kormányzati Adatközpont felhő rend
szerében már meglévő pengeszerverek (Dell M630) garancia vesztés nélküli kiszolgálására.

‚4jánIaIkrűf~’Iudu(ui

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő hardver eszközök szállítása a meghatározott határidőnek megfelelően. A kiszállítás 1.2 pontban megadott budapesti telephelyekre történik 50-50% arány
ban minden tétel esetén, ahol a fizikai beszerelés és az üzembe helyezés Ajánlattevő feladata.
Jótállási CI1’áIVsok

Az Ajánlattevőnek kell biztosítania a megajánlott termékekre a teljes körű (hardver és szoftver elemekre
is kiterjedő), a gyártó által biztosított időtartamú, de legalább 12 hónap jótállást. A jótállási idő kezdete a
termék mennyiségi, minőségi átvételének az időpontja.
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelme
sen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégez
tetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a javítás díját,
kiszállási díjat, szállítási költséget az Ajánlattevő viseli.
Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehető
séget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez
Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoüverliissítések díjmentes letöltési lehető
ségét. Az eszközök firmware frissítéseinek letölthetőnek kell lennie a garanciaidő lejárta után is.
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2. számú melléklet
Ajánlati ártáblázat (termék- és árlista)
A keretmegállapodás száma: KM0113SZGR15
A közös ajánlattevő neve, címe, KEF azonosítója:
HUMANsoft KR.,
AXIS Rendszerház KR.,

S&T Services KR.

címe: 1037

Budapest, Montevideo u. 8.,

címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.,
címe: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79.,

KEF kód
Termék (szolgáltatás) megnevezése
(Termél’azonosító)

KEF azonosító: 100032,
KEF azonosító: 100136,
KEF azonosító: 200578
Mennyiség,
mennyiségi
egység (db)

Nettó egységár

Nettó jisszár

(Ft)

(Ft)

Eszközök
210-19921

PE M1000e Blade Enclosure (includes lxCMCand 9x12V High Efficiency Fans)

2

1 050000

2 100000

403-10784

2GB SD Card for CMC Includes Flex Address Plus and CMC External Storage elektronikai kiegészítő

2

23 000

46 000

403-10288

Redundant Chassis Management Controller

2

145 000

290000

403-BBCS

2GB SD Card for CMC Includes CMC External Storage eleklronikai kiegészítő

2

15 700

31 400

429-13104

Front Media Tray Option - Kit

2

21 500

43 000

450-ABIF

Redundant Power Supplies (3+3, 3000W) High Efficiency, M l000e Blade Chassis

2

1 360 000

2 720 000

450-10299

Worldwide PDU Power Cord elektronikus kiegészítő

12

12000

144 000

RackRails, RapidRails for Dell Rack mechanikus kiegészítő

2

26 500

53 000

PA-RK-RRDR-D
210.40632

Dell ForcelO MXL 10/40 GbE DCB Switch for dual switch config (FI) 32 Port

4

2420000

9 680 000

407-BBEF

Dell Networking, Transceiver, SFP-’-, IOGbE, SR. SSOnm Wavelength, 300m Reach

16

180000

2 880000

409-10933

PCT M6220/M8024/MXL Serial 110 Management Cable to access switch CLI

4

9 500

38 000

409-10931

SFP-’- lOGbE Module 4 port Hot Swappable 4x SFP+ ports (optics or direct attach cables required)

4

186 000

744 000

470-AAGI

Dell Networking, Cable, QSFP+ to QSFP+, 4OGbE Passive Copper Direct Attach Cable, 3 Meter

4

268 000

I 072 000

210-41307
450-ADZO

Brocade M6505 FCI6 Switch for Dual Switch Config (Fi) + AG, 24 Port with 4 16GB SFPs
Basic Rack PDU zero u - (rack-mountable) - AC 230 V - 24 Output Connector(s) -0 U tápegység kiegészítő

4
4

2 390000
258 000

9 560000
1 032 000

Szolgáltatások
l-IS-SZOL’02015-003

~ áttelepitése és konfigtrálása (munkaidőben, rendszermémőki óradij)

Licencek
409-10016

Brocade 46b/86b ISL Trunking License

Összesen ár (nettó)[3]

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA terheli.

fl

10500

168 000

1 250 000

5 000 000
35 601 400
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Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti lnfokomrnunikációs
Szolgáltató Zrt.

I

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TlBjóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrende
lő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló szakterületnek
átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett
és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köte

les.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott egyéb devizában

Devizanem:

Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott

(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

—

4.sz. melléklet
~‚l I E-75t) I (WA/5
Nyilatkozat Partner adatairól

NISZ

Teljes név (cég/egyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
IlUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű
HIJMANsoR KR.
Társaság
CéEienzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01 09 062054
Adószám: 10239025-2-44

Uniós adószám: HU10239025

Kapcsolattartó adatai
Név:

Merényi Attila Zoltán

Telefonszám: +36 1 270 7600

Beosztás:

ügyvezető

E-mail cím: attila.merenyi®4ig.hu

Cím
Székhely (ország irányítószám, Város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország irányítószánt város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cégnév:
HUMANsoR KR.
Számlázási cím (ország irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Számlavezető bank
Neve: RaitTeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
12001008-00164262-02100004
HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Őnszámlázás [áfa tv. l69.~.Q)]:
XIII/A. fejezet, 169.@.(h)]: IGEN
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM
fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. I 69.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján:
fejezet]:
VI. fejezet]: NEM
NEM
NEM
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]:
NEM
NEM
NEM
Dátum: Budapest, 2117 november

Cégszerű aláírás’
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Humansoft Kft.

1037 Budapest Montn IdeO U. &
Adószám: 10239025 2-44

5. sz. melléklet
Keretmegállapodás teljesülési igazolás

Keretínegállapodás megtekintése
K.r.tm.gallapodi: adatai
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