Szerz.szám:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(NISZ) [Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, Bankszámlaszám: K.&H Bank 10403239-00027183-00000001]
képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről a
Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikáció Megoldások Szolgáltatások
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Henger u. 2/B., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: Ol-09-07t 867, adószám: 105327822-41 bankszámla száma: ING Bank N.V l3700016-040720l4-00000000, képviseli: Rátkai
Péter ügyvezető) mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi Feltételek szerint:
ELŐZMÉNYEK
I)
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Vevő) az „Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési
rendszer infrastruktúrájának kialakításához szükséges eszközök beszerzése 2 részben
(EKEIDR) elnevezésű, KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00032 azonosítószámú projekt”
(TED:2017/S195-400134)az L részajánlat tárgyban a közbeszerzésekró’l szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) második része szerinti nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési
eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárásban Vevő Eladót nevezte
meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen Szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötik.
2)
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a
Szerződéshez fizikailag nem csatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb
közbeszerzési dokumentumok, valamint Eladó benyújtott ajánlata.
3)
Eladó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a
Szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a
jelen Szerződés tárgyát annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és
egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő
valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások
felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
4)

A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg.

5)
Amennyiben valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére,
vagy a Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak melléklete nem tartalmaz
rendelkezéseket, sorrendben az alábbi végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz az:
• a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő táj ékoztatásokban

.
•

az Aj ánlattételi felhívásban
Dokumentácjóban (Részvételi felhívás és annak mellékletei) és az Eladó
ajánlatában foglaltak az irányadóak.

6)
Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
7)
Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, ás minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak.
1. SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1.
Jelen szerződés alapján Vevő megveszi, Eladó pedig eladja ás elvállalja a 1. számú
mellékletekben meghatározott követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatások
száHítását és üzembe helyezését (a továbbiakban: Száflítás), majd ugyanezen termékek
szétszerelését, átszállítását és ismételt üzembe helyezését a Vevő által jelen szerződésben
meghatározott helyszínekre (a továbbiakban: Átszállítás) a 2. számú mellékletben
meghatározott memiyiségekben. Jelen szerződés alapján Vevő 12 hónap üzemeltetői
támogatást vesz igénybe. Felek egyezően kijelentik, hogy a jelen szerződésben
meghatározott kötelezettség akkor minősül teljesítettnek, ha az Eladó mind a termékek
Szállítását, mind azoknak az AtszáHítását, majd ismételt üzembe helyezését elvégezte a
jelen szerződésben meghatározott határidőben és feltételek szerint. A szerződés tárgyát az
alábbi termék és szolgáltatás beszerzése képezi:
Ajelen szerződésben meghatározott két telephelyen a mentési kapacitás bővítése 1-l db
rack szerverrel. A teljesítés részét képezi a hardver működéséhez szükséges licencek, az
üzembe helyezéshez szükséges kábelek és csatlakozók szállítása és a leszállított eszközök
üzembe helyezése a Vevő szakembereivel közösen a jelen szerződésben meghatározott két
budapesti telephelyen;
A jelen szerződés tárgyát képezi továbbá az eszközök szétszerelése és átszállítása a jelen
szerződésben meghatározott két végleges helyszínre, majd az eszközök üzembe helyezése a
végleges helyszíneken a Vevő szakemberivel közösen (a továbbiakban: Mentőszerverek
beszerzése)
.

1 .2.
A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit
ás a vonatkozó követelményeket, a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Eladó
tudomásul veszi, hogy az 1.1. pontban meghatározott terméknek a Műszaki Leírásban
meghatározott általános, valamint az adott termékre (I. részteljesítés) vonatkozó speciális
műszaki követelményeknek kell megfelelnie.
1.3.
Eladó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze
jelen Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen, és
az Ajánlattételi felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon a meglévő Egységes
Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszer (EKEIDR) a kiegészítő
funicciókkal, szolgáltatásokkal egy egységes, integrált működőképes rendszert alkossanak és
alkalmasak legyenek az elvárt együttműködésre, valamint a meglévő alapfünkciókhoz
kapcsolódó kiegészítő funkciók (bővítés) a meglévő informatikai környezetben a meglévő
rendszer bővítés integrálását is lehetővé tegyék úgy, hogy Vevő által végzett a szerződés
-

—

-

2

tárgya szerinti meghatározott feladatok- végrehajthatóak legyenek.
1.4.
Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges valamennyi feltétellel, vagyoni értékű joggal (szoftver licenc, felhasználói jog,
szerzői jog, védjegy, szabadalom, know-how, stb.) rendelkezik és a felhasználási jogokat
jogosult továbbadni. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely
Vevő használati jogát korlátozza vagy kizárja.
1.5.
Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékeken és a hozzá
kapcsolódó dokumentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői,
vagyoni/felhasználási joga, amely Vevő szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy
akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése
esetén Eladó közvetlenül lép fel Vevő jogos érdekei védelmében.
1.6.
Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a
vonatkozó jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.
1.7.
Az I. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Vevő a 3. pontban
rögzített ellenértéket fizeti Eladónak.
1.8.
Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján fizetett díjak Eladó által biztosított
felhasználás ellentételezését (jogdíjat) is magában foglalják.
2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE, TELJESÍTÉS IDEJE,
HELYE, TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYES ELVÁRÁSOK
A szerződés hatálya:
2.1.

Felek a szerződést határozott időre kötik.

2.2.
Vevő kijelenti, hogy az „Egységes központi elektronikus irat- és dokumentum kezelési
rendszer (EKEIDR)” megnevezésű KOFOP-1. 0.0- VEKOP-1S-201 6-00032 azonosító számú
Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására kiterjedő érvényes és hatályos
Támogatási Szerződés jött létre a Vevő, mint támogatást igénylő és a Támogató között.
2.3.
Felek egyezően kijelentik, hogy ajelen szerződés a Szerződő Felek aláírásával, az utolsó
aláírás dátumával lép hatályba
A teljesítés ideje, teljesítési határidő:
2.4.A Szállítás teljesítési határideje:
Eladó az I. számú mellékletben meghatározott eszközök szállítás teljesítési helyére (pilot
helyszín) történő szállítására és üzembe helyezésére, valamint a licencek szállítására vonatkozó
kőtelezettségét legkésőbb szerződés hatályba lépésétől számított 40. munkanapig köteles
teljesíteni, mely időpont (a szállítás teljesítése) egyben a 12 hónap támogatás kezdő időpontja.
Az Eladó köteles a szállítás időpontjáról a Vevőt legalább 3 munkanappal korábban hitelt
érdemlő módon értesíteni.

2.5. Az ÁtszálLítás teliesítési határideje:
Eladó az 1. számú mellékletben meghatározott, és a jelen szerződés alapján Szállított
eszközöket köteles a Vevő által az Atszállítás kezdő időpontjában szétszerelni, valamint
azokat a jelen szerződésben meghatározott teljesítési helyre átszállítani és a Vevő
szakembereivel közösen üzembe helyezni. Eladó az üzembe helyezési eljárást legkésőbb
2018. december 31. napjáig köteles teljesíteni. Vevő köteles az Atszállítás időpontjáról az
Eladót legalább 30 nappal korábban hitelt érdemlő módon értesíteni.
2.6.Vevő a 2.5 pont esetében előteljesítést elfogad, a teljes mennyiség vonatkozásában.
Teljesítés helye:
2.7.A Szállítás teljesítési helye:
Eszközök és licencek Szállításának helyszíne (végleges helyszín) a Vevő által jelen
szerződés aláírásával egyidejűleg meghatározott 2 (kettő) budapesti helyszín.

2.8. Eladó a Vevő értesítésének kézhezvételét követően a szétszerelt eszközöket az alábbi
helyszínekre köteles átszállítani (Atszállítás):
•
•

1117 Budapest, Fehérvári út 70.
2131 Göd, Ady Endre űt (015/1 hrsz. és 015/4 hrsz.)
3. ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 2. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti. Eladót megillető díj (a szerződés értéke) teljes
összege
7.142.168,Ft
± AFA,
azaz
hétmiflió-egyszáznegyvenkettőezer
egyszázhatvannyolc forint ± általános forgalmi adó.
3.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az

irányadóak.
3.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott ellenérték a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért Eladó más
jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését
semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, Eladó bankj ánál felmerülő bankköltség
Eladót terheli.
3.4. Elszámolás, számlázás: Eladó jelen szerződés teljesítéséért két számla benyújtására
jogosult a 2.4 és 2.5 pontban meghatározott feladatok teljesítését követően.
3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
3.5.1. Eladó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, hogy Vevő Eladó
számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.
—

—
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3.5.2. Eladó az Eladót megillető díjra a számvitelró’l szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által
aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt
be Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítést igazoló bizonylat (3. számú melléklet).
3.5.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés nettó ellenértéke a „Egységcs központi
elektronikus irat- ás dokumentu’nkezelési rendszer (EKEIDR)” megnevezésű KOFOP-1.0.OVEKOP-15-2016-00032 számú projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében kerül
kifizetésre, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
foglaltakra figyelemmel, Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre.
3.5.4. A Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt Eladót megillető nettó díjat (ellenértékét) a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül Eladó bankszámlájára történő átutalással a Ptk. 6:130. ~ (1) (2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 20 14—2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben (továbbiakban; Korm. rendelet) foglaltakra figyelemmel. A Eladó
tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja
fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
—

3.5.5. A számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) küldi.
3.5.6. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó a számla Vevő központi
iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.
3.5.7. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.
3.5.8. A számla kötelező melléklete az adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat.
3.5.9. Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
3.5.10. Felek rögzítik, hogy ajelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továbbiakban: Korm.
rendelet).
3.5.11. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, és
szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Korm. rendelet 119. ~
alapján biztosítja Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
3.5.12. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum benyújtásán keresztül) az Eladó
közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti a Vevő egyidejű értesítése mellett. A
Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell
tekinteni.

~

Sr

3.5.13. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a
Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az
Irányító Hatóság javára szóló, a Kbt. 134. * (6) bekezdése a) pontja vagy a Korm. rendelet 83.
* (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. * (2a) bekezdés b)
pontjának figyelembe vételével nem nyújt biztosítékot.
3.5.14. A Vevő köteles Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon
belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
3.5.15. 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.
3.5.16. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás melynek eredményeként jelen Szerződés
létrejött
fő tárgya a Kbt. 22. ~ (2) bekezdésében foglaltak szerint árubeszerzés volt,
amennyiben Eladó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, azokkal a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2)
bekezdése szerint számol el.
—

-

3.5.17. Eladóként szerződő fél köteles legkésőbb a teljesítésigazolásig nyilatkozni, hogy M
mekkora összegre jogosult az ellenértékből.
3.5.18. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső
azonosításra szolgáló szerződés számot,
b) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások
megnevezését, a tevékenység leírását és annak TEAOR számát, a projekt
megnevezését: „Egységes központi elektronikus irat- és doku,nenturnkezelési
rendszer (EKEID1Q” és azonosítószámát: KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-201600032, továbbá fizetési határidőként a 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,
e) továbbá a „számla” elnevezést.
3.5.19. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformáj ában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni.
3.5.20. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. * (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő
fizetés elmaradás a Vevő számára következménnyel nem jár.
3.5.21. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
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3.5.22. Vevő mentesül a késedelmes f~zetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 3.5.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

3.5.23. Eladó a szerződés aláírásakor és a teljesítés során bevonásra került alvállalkozók
esetében is a teljesítés elismerésének időpontjáig
köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz.
melléklet kitöltésével ás a Vevő részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap).
—

—

3.5.24. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4. ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
4.1. Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat és
szállításokat teljesíteni.
4.2. Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet vagy szakember (a
továbbiakban: szakember), aki a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának
igazolásában kivéve, ha Eladó e szakember nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési
eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg.
4.3. Eladó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók, mint teljesítési
segédek jelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek felsorolásra. Eladó Jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg ismételten megerősíti, hogy Alváflalkozót a szerződés teljesítése
során nem kíván igénybe venni.
4.4. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni az 4.6 pont előírása betartása
mellett. További alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó
teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 muiikanappal köteles Vevőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés
teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni,
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alatt.
4.5. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.
4.6. Ajelen szerződés 5. számú mellékletének 1) pontjában megnevezett alvállalkozó szerződés
teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó az 4.5. pont szerinti a
bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy
Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági
minimunikövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felet meg, akinek a
szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti
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alkalmassági minimum követelményeknek Eladó Új alvállalkozó bevonásával felel meg, a
bejelentésében az 4.5. pont szerinti adatokat is meg kell adnia.
4.7.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
4.8. Eladó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő
szabad kapacitással rendelkezik, így ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére
képes.
—

-

4.9. Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a tevékenységét a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.
4.10. Eladó feladatát Vevő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Vevővel történő
folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben köteles Vevőt
haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha Vevő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.
4.11. Eladó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról Vevőt folyamatosan, szóban
és írásban egyaránt, Vevővel egyeztetett formában tájékoztatja.
4.12. Amennyiben Vevő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Eladó tájékoztatja
Vevőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.
4.13. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell Vevőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek
kijelentik, hogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül
is ismernie kellett kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—

4.14. Eladó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely ajelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
4.15. Eladó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) Úgy felel, mintha a
teljesítés során maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős
minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.
4.16. Eladó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint
tartozik felelősséggel.
4.17. Eladó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesítésével összefüggő feladataikat
a legjobb szakmai tudásukkal látják el.
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4.18. Eladó elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok Eladó magatartásai vagy cselekedetei lettek
volna.
4.19. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Vevő Számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha
a)

Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy

b)

Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

4.20. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.21. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 4. számú melléklet
kitöltésével és annak a Vevő részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap, melléklet
elnevezése: Nyilatkozat Partner Adatairól).
5. VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. Vevő a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén ajelen szerződésben meghatározottak
szerint ellenérték megfhetésére köteles.
5.2. Vevő vállalja, hogy ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a
szükséges dokumentumokat, információkat Eladó rendelkezésére bocsátja.
5.3. Vevő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, Eladó tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
5.5. Vevő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet Eladótól, és
jogosult azokat ellenőrizni.
5.4. Vevő feladata házirendjének, és Eladó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó
rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése Eladóval.
5.6. Vevő jogosult Eladót jelen Szerződés keretein belül utasítani.
6. A TELJESÍTÉS MÓDJA
Az eszközök SzáHítására és átadás-átvételére vonatkozó szabályok:
6.1.
Az eszközök Szállításának és Átszállításának helyszíne a jelen szerződés 2.7 és 2.8.
pontjaiban meghatározott helyszmnek. Az eszközök átadásának kötelezettségét Eladó akkor

teljesíti szerződésszerűen, ha az eszköz nyilvántartásba vételéhez szükséges vonalkódos,
leltárszámos matricával ellátott eszközöket bocsátja a Vevő rendelkezésére. A matricát az
eszközön jól látható helyre kell felragasztani (p1. az eszköz hátoldalára) Oly módon, hogy az az
eszköz rendeltetésszerű működését nem akadályozza, és az eszköz egyéb azonosító jelzését
nem takarja el. Vevő jogosult a termékek átvételét megtagadni, ha azokon az azonosító matricák
nem, vagy nem megfelelő módon kerültek feltüntetésre. Vevő jogosult továbbá megtagadni a
termékek átvételét, ha az Eladó a termékekre vonatkozó dokumentációt nem, vagy nem
megfelelő formában bocsátotta a Vevő rendelkezésére.
6.2.
Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé
tenni az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást (elsősorban magyar nyelven,
azonban ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol
nyelven). A jótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát
valamint ajótállás kezdőidőpontját és időtartamát.
6.3.
Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt két munkanappal írásban értesíteni
Vevőt a szállítás időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eszköz megnevezését és
gyári számát és a vonalkódot tartalmazó táblázatot nem szerkeszthető (p1: pdf) és szerkeszthető
formátumban (p1.: .xls/.xlsx) (a továbbiakban: Kimutatás). Eladó a termékek szállítását
mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti kimutatást nem küldi meg Vevőnek. A
jelen pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék
tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg, de csak abban az
esetben, ha a kimutatást Eladó megküldte Vevő részére. A szállítás és az átvétel közötti időben
a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevö gondoskodik.
6.4.
Az eszközök átadás-átvétele mennyiségi átvételből áll. A mennyiségi átadás-átvétel
során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség megegyezik-e ajelen szerződés
2. számú mellékletében, a szállítólevélben, továbbá a Kimutatásban meghatározott
mennyiséggel, illetve, hogy az Eladó az eszközökkel együtt átadta-e a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tartozékokat és dokumentumokat. A Szállításról a felek átadás-átvételi
jegyzőkönyvet vesznek fel.
6.5.
Az átadás-átvételt követően Eladó, valamint Eladó erre jogosult képviselője köteles
elvégezni a termékek üzembe helyezését (a továbbiakban: Beüzemelési eljárás) a Vevő
részvételével. A beüzemelési eljárás az átadás-átvételt követő 5. munkanapig tart, a
beüzemelési eljárásról a felek kötelesek jegyzőkönyvet felvenni (Beüzemelési jegyzőkönyv).
Az üzembe helyezés során az Eladó feladata: a) eszközök bekapcsolása, b) státuszjellemzők
ellenőrzése, c) a Beüzemelés során felmerült hibák elhárítása.
6.6.
Mind az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, mind a Beüzemelési jegyzőkönyvben Felek
rögzítik az átadás-átvétel/Beüzemelés időpontját, az átadott/átvett igazolásokat,
dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét,
beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
átadás-átvételfBeüzemelés sikeres volt-e vagy sem. Az átvétel megtagadása esetén a 6.4 és 6.5
pontok szerinti jegyzőkönyvekben rögzíteni kell az átvétel megtagadásának/a Beüzemelés
sikertelenségének az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás/Beüzemelési eljárás
időpontját. Vevő a termékek átvételét, illetve Beüzemelését a sikeres átadás-átvételről!
Beüzemelésről felvett jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv
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melléklete a Vevő képviselője által aláírt szállítólevél (melyen fel kell tüntetni jelen szerződés
azonosító számát, Vevő nevét és székhelyét) egy példánya.
6.7.
.Az átadás-átvételi jegyzőkönyv, a Beüzemelési jegyzőkönyv, valamint a Liceneekre
vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyv aláírását követően kerül sor a Vevő részére a jelen
szerződés 7. pontjában meghatározott teljesítésigazolás kiállítására a jelen szerződésben
meghatározott határidőn belül. Amennyiben akár az átadás- átvételi jegyzőkönyvet, akár a
Beüzemelési jegyzőkönyvet a Vevő képviselője olyan okból, amelyért az Eladó felelős, nem
írja alá, teljesítés igazolás kiállítására nem kerülhet sor.
—

6.8.

Az átvétel megtagadása esetén, ha az átadás-átvétel:
személyesen történik, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az
átvétel megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi
eljárás/Beüzemelési eljárás időpontját,
elektronikus úton történik, Vevő haladéktalanul értesíti Eladót az átvétel
megtagadásának az okáról azon az e-mail címen, amelyről Eladó a teljesítést
megkísérelte.
-

-

6.9.
Az átvétel megtagadása esetén Felek megismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre ajelen fejezetben foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.
6.10. 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 ajótállás kiterjed.
6.11. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg
6.12. Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen
körülményről, a késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a
másik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek
közlés nélkül is ismernie kell.
6.13. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő
megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul
értesíteni, jelezve az akadályt és aimak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme
Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
A ticencek Szállítására és átadás-átvételére vonatkozó szabályok:
6.14. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározottlicenceket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át az eszközök Szállításával egyidejűleg.
6.15. A licenceket Eladó a Vevőnek az eszközök Szállításával egyidejűleg, liceneigazolás
formájában adja át. Elektronikus licencigazolás esetén Eladó köteles a licenceket adathordozón
is átadni a Vevőnek.

~

6.16. Eladó a licencek szállítása esetében az átadandó dokumentumokat (p1.: licencigazolás),
míg gyártói támogatás szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
dokumentumokat, elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges aktiválási kódot) elektronikus
úton fent felsorolt dokumentációkat elektronikus (szerkeszthető, nem szkeimelt) formában,
magyarul kell átadnia. Az így elkészített dokumentációkat a Vevő szabadon, korlátozás nélkül
felhasználhatj a saját céljaira. Elektronikus átadás esetén az előbbiekben meghatározottakat az
eszkozgazdalkodas®nisz.hu e-mail címre kell megküldeni.
6.17. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek licencek rendeltetésszerű,
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
licencigazolást (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
o a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)
o a maximális kiszolgáló processzor darabszámot (db) vagy teljesítményt, a licenc
érvényességét
-

6.18. Eladó köteles továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást Vevő
részére a teljesítés során megadni.
6.19. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti dokumentumokat
átadta-e, valamint azt is köteles ellenőrizni, hogy az átadott licencigazolás(ok) megegyeznek-e
a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencekkel. Vevő az átvételt
megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
6.20.

A licencek átadására a 6.6—6.13. pontokban foglaltak megfelelően irányadók.

Az eszközök Átszállításával kapcsolatos előírások:
6.21. Eladó az eszközök átszállítását az arra vonatkozó értesítésben meghatározott határidők
szerint legfeljebb két ütemben kell megvalósítania jelen pontban, valamint a Műszaki leírásban
részletezettek szerint.
6.22. A Felek megállapodnak, hogy az átköltöztetés nem eredményezi az abban érintett
eszközök valamint a pilot rendszer j ótállásának, valamint az azokhoz tartozó üzemeltetési
támogatásnak a megszűnését.
6.23. Az átszállítandó termékeket vagyon- ás felelősségbiztosítás fedezete alá kell vonni,
amely a kiszerelés, szállítás és beszerelés során esetlegesen keletkező vagyoni károkat téríti
meg. A biztosítandó érték 7.142.168,- Ft. Az eszközök kiszerelés megkezdésének feltétele,
hogy ajelen pontban előírt feltételeknek megfelelő vagyon- és felelősségbiztosítási kötvényét
Eladó a Vevő vagy a Vevő kapcsolattartója részére átadja.
6.24. Eladó Vevő értesítésének kézhezvételét követően köteles az eszközök kiszerelését
megkezdeni, ás az eszközöket a jelen szerződés 2.6. pontjában meghatározott helyszínekre
átszállítani.
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6.25. Az Átszállítást követően Eladó köteles az eszközöket újra üzembe helyezni (a
továbbiakban: Ismételt Beüzemelési eljárás). Az Ismételt Beüzemelési eljárásra „‘4z eszközök
Szállítására és átadás-átvételére vonatkozó szabályok” c. fejezetben leírtak megfelelően
irányadók.
6.26. Az Átszállítási feladatot Vevő az Átszállításról felvett jegyzőkönyv aláírásával fogadja
el, amely nem minősül teljesítésigazolásnak.
6.27. Felek rögzítik, bogy az eszközök Eladó részére átszállításra történő átadásával
egyidejűleg a kárveszély Eladóra száll át, Így az Eladó felelős az eszközök szállítása során az
eszközökben bekövetkezett kár megtérítéséért. Az Atszállítást követően az eszközök Vevő
részére történő átadásával (az átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg) a
kárveszély Vevőre száll át.
7.

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

7.1
Jelen szerződés alapján a Vevő 2 (kettő) teljesítés igazolás kiállítására köteles.
Amennyiben a szerződésbe foglalt Szállítás és Beüzemelés, valamint az eszközök Atszállítása
és Ismételt Beüzemelése megvalósult, és átadásra kerültek Vevőnek a szerződésben
megbatározott átadás-átvételi jegyzőkönyvek, Beüzemelési jegyzőkönyvek és egyéb, a
teljesítést alátámasztó dokumentumok, Vevő 15 napon belül kiállítja a TIB-et melynek mintáját
jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik,
hogy az 1. TIB kiállításának konjunktív feltétele az eszközök, illetve a licencek átadásátvételéről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvek (két jegyzőkönyv), valamint a Beüzemelési
eljárásról felvett Beüzemelési jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírása. Felek rögzítik továbbá,
bogy a 2. TIB kiállításának konjunktív feltétele az eszközök Atszállításáról felvett átadásátvételi jegyzőkönyv és az Ismételt Beüzemelési jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírása.
7.2
Vevő a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése szerint köteles a teljesítési jelentés kézhezvételétől
számított 15 naptári napon belül a teljesítést elismerni, teljesítésigazolást kibocsátani, vagy a
teljesítés el nem fogadásról nyilatkozni.
7.3

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítést osztható szolgáltatásnak tekintik.

7.4
Vevő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására a szerződésben megnevezett
teljesítésigazoló személy(ek) jogosult(ak).
X.

JÓTÁLLÁS ÉS ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁS

8.1.
Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre a termékek átvétele és a sikeres
Beüzemelési eljárás lefolytatását követően 12 hónap időtartamra jótállást és üzemeltetés
támogatást vállal (a hardver és szoüver elemekre is kiterjedően). Felek az egyértelműség
kedvéért rögzítik, bogy a jótállás és az üzemeltetés támogatás kezdete valamennyi, jelen
szerződés keretében szállítandó termék esetében a termékre vonatkozó, a Szállítás teljesítési
helyén történő sikeres Beüzemelési eljárás befejezésének az időpontja.
8.2.
Eladó szavatol a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum

követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.
8.3.
Eladó a teljesítéssel egyidejűleg megadja Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a
szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő számára ajótállási időszak
alatt, az üzemeltetés támogatás keretében nyújtandó, jelen fejezetben meghatározott
szolgáltatások igénybevételét.
8.4.
Eladó köteles biztosítani, hogy a Vevő az eszközökkel kapcsolatban tapasztalt hibákat,
rendellenes működést a hét minden napján 0-24 óra között jelezze az Eladó felé (a
továbbiakban: Hibabejelentés). A Hibabejelentés megtörténtét az Eladó annak beérkezésétől
számított 4 órán belül köteles visszaigazolni a Vevő részére. A hibabejelentésnek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
.
Vevő részéről a hibát bejelentő személy neve, beosztása
.
meghibásodott eszköz adatai (típus, gyári szám)
.
észlelt hibajelenség leírása
.
hibabejelentés száma.
8.5.1. Eladó a hibabejelentés beérkezésétől a „Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás”
biztosítás keretében csereeszközt kell biztosítania a Vevőnek a Vevő a jelen szerződésben
megjelölt telephelyén, amely a meghibásodott eszközzel teljesen mértékben megegyező.
8.5.2. A csereeszköz biztosításának határideje: amennyiben a Hibabejelentés az Eladóhoz
munkanapon délután 15 óráig beérkezik, úgy Eladó még aznap, tehát a Hibabejelentés
beérkezésének napján köteles a Vevő jelen szerződésben meghatározott telephelyére
megkezdeni a csereeszköz kiszállítását. Amennyiben a Hibabejelentés az Eladóhoz
munkanapon 15 óra után érkezik be, úgy Eladó köteles a Hibabejelentés beérkezését követő
munkanapon intézkedni a csereeszköznek a Vevő telephelyére történő kiszállítása iránt. A
csereeszköz kiszállításának költségeit, valamint a meghibásodott eszköznek a Vevő
telephelyéről történő elszállításának költségeit Eladó viseli.
8.5.3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő Hibabejelentése alapján, annak
beérkezésétől számított 8 órán belül megkezdi a hibaelhárítást. Eladó a hibaelhárítási
munkálatokat 72 órán belül köteles befejezni vagy az eszköz megfelelő cseréjéről gondoskodni.
8.5.
Amennyiben az Eladó j ótállási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy
késedelmesen teljesíti, úgy a Vevő jogosult az eszköz cseréjét/kijavítását más, harmadik
személlyel elvégeztetni, mely javítás/csere valamennyi költségét Eladó köteles viselni.
Fentieken túl a felek egyezően kijelentik továbbá, hogy a jótállási kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos valamennyi költséget így különösen, de nem kizárólagosan az javítási díjat, a
cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat és a szállítási költséget Eladó viseli.
—

-

8.6.
Eladó a jótállás és üzemeltetés támogatás keretében köteles biztosítani a leszállított
termékek vonatkozásában a publikusan hozzáférhető tartalmakon felüli hozzáférési lehetőséget
a gyártó technikai dokumentációihoz, a hibalistákhoz, a gyártó szoflver&issítéseihez, valamint
a szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét. Eladó köteles továbbá 7x24 órában
hozzáférési lehetőséget biztosítani a gyártó szakértőihez, akik segítséget nyújtanak a felmerülő
problémák megoldásában.
9.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

‚4

Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér
9.1.
Amennyiben Eladó ajelen szerződésben meghatározott bármely határidőt olyan okból,
amelyért felelős elmulasztja, akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül, Vevő jogosult
Eladóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni, Eladó köteles késedelmi kötbért fizetni.
9.1.1. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként a jelen
szerződés nettó ellenértékének 1 %-a.
9.1.2. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap (nettó ellenérték) 28 %-a.
9.1.3. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumot Vevő jogosult a szerződést
szerződés 12.3. pontjára tekintettel felmondani.

-

a

—

9.1.4. Eladóval szemben érvényesített késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a
meghiúsulási kötbér összegét.
9.1.5. Eladó hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg
a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Eladó Vevő
választása szerint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére vagy a szavatossági
igények teljesítésére köteles.
9.2.

A hibás teljesítési kötbér mértéke 20

9.2.1.

A hibás teljesítési kötbér alapja a nettó ellenérték.

%.

9.2.2. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a meghiúsulási kötbér összegének
megfelelő összeg.
9.2.3. Vevő a hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett nem érvényesítheti a szavatossági
igényeket.
9.3.
Eladó késedelmesen vagy hibásan teljesítése szerződésszegésnek minősül. Eladó
kötbér fizetésére abban az esetben köteles, ha késedelem olyan okból következik be, amelyért
felelős [Ptk. 6:186. ~ (I) bek.]
9.4.
Amennyiben Eladó súlyos szerződésszegést követ el, jogos ok nélkül nem teljesít vagy
a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, Úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani és a nettó ellenérték 30 %-át meghiúsulási kötbérként követelni. Nemteljesítésnek
minősül, amennyiben Eladó késedelme eléri a 28 napot.
9.5.
Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
9.6.
A Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel
összhangban jogosult az ellenértékbe beszámítani.
9.7.
Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6.187. *-ának (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó
—

—

kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése
nem menetesíti a teljesítés alól.

10.

KAPCSOLATTARTÁS

10.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni Vevő, illetve Eladó jelen
szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást
írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák,
módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén
haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást
nem igényel.
10.2. Felek képviseletében ajelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak
és kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel
kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik
és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés
esetén tekinthető érvényesnek.
10.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az
alábbi személyek jogosultak:
Vevő részéről:
Név:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Eladó részéről:
Név: Révész Gábor
Beosztás: Tanácsadó
Telefon:+36-l -371-7500
E-mail: gabor.revesz@getronics.com
10.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy(ek) jogosultak:
Név:
Beosztás:
Telefon:
Fax:
B-mail:
10.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan feimtartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.
10.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az Írásban és
o
írásban igazolt személyes átadással,

16

o
tértivevényes ajánlott levélben,
o
visszaigazolt e-mailben vagy
o
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
Az Ertesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
—

10.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.
10.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot
az ellenkező bizonyításáig
a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

11. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
11.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
11.2. Eladó tudomással bír arról, hogy Üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
11.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
11.4. Eladó Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés telj esítésére használhatja fel.
11.5. A szerződés teljesítése során Eladó tudomására jutott, Vevő kezelésében lévő adatokat
szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
11.6. Eladó alkalmazottai és más szerződéses felei felé történő információközlésnek
bizalmasnak kell lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés
telj esítésének szempontjából feltétlenül szükséges.
11.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatj a ki.
11.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
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12.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

12.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141.
*-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
12.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind Vevő, mind Eladó jogosult a szerződéstől
azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (Eladó, illetőleg Vevő) a jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—

a)
Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b)
a késedelmi kötbér a 9.1.3. pont alapján eléri a maximumot,
c)
jelen szerződés 12.4. és 11.8. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
d)
Eladó valamely az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem
teljesíti.
—

—

12.4. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
12.5. Vevő jogosult ős egyben köteles felmondani a szerződést, ha
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel, vagy
-

Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel. (Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b) pont).
-

12.6. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a
szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.
12.7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén Eladó haladéktalanul köteles Vevő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt,
dokumentumot függetlenül az adathordozó jellegétől.
12.8. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Vevő részéről történő
felmondása, elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.

1
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13.

VIS MAIOR

13.1. Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.
13.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” olyan esetekre vonatkozik,
amely Eladó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen
esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia
Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással, mely
összefüggést Eladónak írásban igazohiia szükséges.
13.3. Amennyiben vis major miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis major esetén, amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű
alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.
13.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, Vevőnek jogában áll a
Szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon,
hogy Eladóhoz erről írásos értesítést küld. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major
miatt felmerült kárát.
14.

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

14.1.
Eladónak és Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 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.
14.2.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog
különös
tekintettel a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
—

—

14.3.
A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A
Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.
14.4.
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 abhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
14.5.
Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek,
és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
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1. számú
melléklet
Műszaki leírás

l.A beszerzés tárgya
I. részajánlat: Mentőszerverek beszerzése
Két telephelyen a mentési kapacitás bővítése 1-1db rack szerverrel, a továbbiakban részletezett
műszaki specifikációnak megfelelően. A hardver működéséhez szükséges licencek, az üzembe
helyezéshez szükséges kábelek és csatlakozók szállítása és a leszállított eszközök üzembe
helyezése, a NISZ szakembereivel közösen. A feladat része az infrastruktúra átszállítása 2 pilot
helyszínről a 2 végleges helyszínre, valamint az éles üzemi működés feltételeinek kialakítása.
II. részajánlat: Operációs rendszer beszerzése
Az Ajánlattevő feladata a specifikációnak megfelelő szoftverlicencek szállítása.

1.1. Általános leírás
Az 1245/2010. (Xl.17.) Korm. határozat rendelkezett az Egységes központi elektronikus irat- és
dokumentumkezelő rendszer (EKEIDR) bevezetésének előkészítéséről ás bevezetéséről az
érintett minisztériumokban. A hatékonyság növelése érdekében és az egységes kormányzati
ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X.16.) Korm. határozat célkitűzéseivel,
valamint az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és
megyei kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló
1137/2016. (III. 21.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban indokolt az EKEIDR
kiterjesztése a fővárosi és megyei kormányhivatalokra is.
A projekt első szakaszában Az Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési
Rendszer hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő Iratkezelési rendszer moduljának
(Poszeidon rendszer) bevezetése az alábbi szervezetekhez:
Kormány- és járási hivatalokban, kormúnyablakokban kivétel a szakrendszeri kapcsolatokkal
rendelkező iratkezelő rendszerek.
A projekt második szakaszában az EKEIDR2 rendszer teljes körű kiépítése és bevezetése a
kormány- és járási hivatalokban, kormányablakokban a szakrendszeri kapcsolatokkal rendelkező
iratkezelő rendszerek esetében is.
Az I-Il. részajánlatban beszerzendő eszközök az EKEIDR2 központi infrastruktúrájának a
kiépítéséhez szükséges eszközök beszerzését tartalmazzák.

1.2. Gyártósemlegesség
Mindkettő részajánlat tekintetében
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. 5 (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő
a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység,
személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.
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2. A hardver elemekkel kapcsolatos elvárás az
tekintetében
1.1~

1.

részajánlat

Kérjük az ajánlatban megadni a következő adatokat kizárólag az
L részajánlat tekintetében):
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
PRM1 001:
Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)
PRM1
PRM1
PRM1
PRM1
PRM1
PRM1

002:
003:
004:
005:
006:
007:

Hőkibocsátás
Maximális villamos energiaigény (kVA)
Éves átlagos villamos energiaigény (kwh)
Üzemi hőmérséklet tartomány
Üzemi páratartalom tartomány
Teljes konfiguráció tömege

Az ajánlott eszközökre vonatkozó, műszaki megfelelőségi táblázat (ajánlattevői nyilatkozat)
benyújtása, a megadott műszaki paraméterek tételes felsorolásával;

1.2. A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások az I.
részajánlat tekintetében
A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
eszközök, mivel legalább S éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az
időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
PRM2
001:
PRM2
002:

PRM2
003:

Tápe
Ilátá
S
Hűté
si
igén
V
Leve
gőár
amlá

Szabványos 230/400V váltakozófeszültségű

Nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott konfigurációra
vonatkozólag maximális terhelés esetén 15 kW

Minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben beszerelve a
hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki

5

PRM2
004:
PRM2
005:

Besz
erel
és
Külö
nleg
es

Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és
támogatás vesztése nélkül — az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600 mm x 1200
mm rackszekrénybe.
Az ajánlott eszköz géptermi elhelyezése során nem szabad a fentieken túl
különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási
rendszerrel kapcsolatban

felté
tel
PRM2

006:

Kábe
lezés

A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MMSSO, LC-LC), az
Ethernet kábelezés 10Gbps, optikai kábelekkel történik (10 Gsase-SR,
MMBSO, LC-LC). A menedzsment csatlakozás 1Gbps, réz alapú Cat.6 UTP
kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez
kell alkalmazkodnia.

1.3. Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános
kiegészítők, feladatok I. részajánlat tekintetében

r
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o

Az adott részajánlat tekintetében a több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek
összekötéséhez szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozók és kábelek.
Az adott részaj ánlat tekintetében a megaj ánlott eszközök fizikai össze- és beszereléséhez
szükséges minden eszköz, alkatrész.

1.4. Eszközök elhelyezése I. részajánlat tekintetében
Az eszközöket a következő paraméterekkel
rackszekrényben kell elhelyezni:
PRM3 001:
PRM3 002:

Alapterület
Magasság

rendelkező (Ajánlatkérő által

biztosított)

600mm x 1200mm
47 U

1.5. Csatlakozás az ellátó hálózathoz I. részajánlat tekintetében
Elvárások:
PRM4 001:
PRM4 002:

Áramellátás
Belső elosztás

PRM4 003:

Aljzatok

EN 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 fázis)
Az eszközökkel szállításra kerülő PDU egységek rack unitokban való
elhelyezése nem megengedett ezért olyan kivitelű elektromos
energia szétosztó eszközök kerüljenek leszállításra, amelyek rackben
való rögzítése a rack unitokon kívül történik. (DK7955.131 eszközhöz
hasonló_kivitellel).
Rackszekrényenként a beszerelési terv alapján elhelyezett
eszközöknek_megfelelő_mennyiségű_aljzat

Ha ezen kívül más típusú csatlakozóra van szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az
Ajánlattevő feladata.

3. I. részajánlat: Mentőszerverek beszerzése
Beszerzési igény: Egy darab szervertelephelyenként, összesen 2 darab az alábbi paraméterekkel
(PRM):
PRM5 001:
maximum 2U magas, rackbe szerelhető, 2 processzor befogadására alkalmas
PRM5 002:

szerver
egy szerverben 2 CPU, összesen 24 core számítási erőforrás legyen,
amelyhez programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core
számítható be, logikai core nem. A szállítandó processzor: Intel Xeon E52650 V4, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele, hogy az
alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az
egyenértékűként megajánlott termék:
Core szám: 12
CINT2006 Rates baseline: 990
CFP2006 Rates baseline: 802
Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
Intel QPI Speed: 9,6 GT/s
-

-

PRMS 003:

PRM5 006:

256 GB RAM ECC legalább, minimum DDR4 2133MHz-es DIMM sebesség,
további bővíthetőséggel minimum 512 GB-ra modul csere nélkül.
További memóriabővítési lehetőség összesen 24 memória slotig.
Csatlakozási lehetőségek a központi struktúrára minimum:
tároló_csatlakozás_(SAN-FC):_2db_x16_Gbps
hálózati csatlakozás (LAN): 2 db x 10 Gbps SFP± multi modusú dual LC/PC

PRM5 007:
PRM5 008:
PR.MS 009:

vonali meghajtó (transceiver) fogadására képes.
Beépített tároló: 1 darab RAID I tömb legalább 2x4000B SSD,
Beépített tároló: további 1 darab RAID 10 tömb legalább 6x4000B SSD
RAID kontroller belső SAS diszkek számára, minimum 1GB külön áramforrással

PRM5 004:
PRM5 005:

O
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PRM5 010:

védett_cache-memóriát_kell_tartalmaznia.
Teljes körű távoli menedzsment biztosítása (grafikus képernyő átvételt is
beleértve), virtuális média használattal együtt.

Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus

PRM5 011:

-

-

-

PRM5 012:
PRIvI5 013:

felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben
licencköteles, akkor ezen licencek is az ajánlat részét kell hogy képezzék. A
menedzsment szoftver funkciói minimum a következő területeket fedjék le:
a szerver installációjának támogatása,
szerverek monitorozása,
esemény menedzsment (konfigurálható riasztási szintek),
teljesítmény menedzsment, amiben a CPU, memória, file rendszer és
hálózati terhelések rögzítése megtörténik,
preventív hiba beazonosítás, online diagnosztika,
a szerverek RAID konfigurációjának menedzsmentje,
teljesítmény (tápellátás) monitorozás és intelligens fogyasztás
menedzsment,
BIOS, Firmware kissités lehetősége,
a felhasználók (rendszergazdák) szerepkör szerinti megkülönböztetésének
lehetősége.

Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, amely támogatja a gépek távoli
menedzsmentjét (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biztosít.
Következő operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
Microsoft Windows server 2012 R2
Red Hat Enterprise Linux 6
Suse Linux Enterprise server 1 1
-

PRI’d5 014:
PRIvIS 015:
PRM5 016:

Redundáns tápellátás és hűtés maximális kiépítettségre,
a szerverek beépitő kerettel, sínnel és kábelvezetővel szállítandók.
Redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug), (minimum 94%
hatékonyságú) tápegység, ami a teljes kiépítettség esetén is biztosítja egy tápegység
kiesése esetén a működést.

4. 1. részajánlat: Költöztetés
A költöztetés során az Ajánlattevő feladata a tervezésnek megfelelő ütemezéssel az alábbi
feladatok végrehajtása, illetve az alábbi követelményeknek való megfelelés.
Általános követelmények
• Ajánlattevő köteles a költöztetéssel kapcsolatos feladatait Úgy teljesíteni, hogy az ne
eredményezze az abban érintett eszközök jótállásának vagy az azokra vonatkozó üzemeltetéstámogatás teljes vagy részleges megszűnését.
.
Adott esetben a szállítmány őrzését az Ajánlatkérő által biztosított fegyveres szervezet végzi,
akivel az Ajánlattevőnek a munkavégzés ideje alatt minden tekintetben maximálisan együtt
kell működnie.
.
Ajánlattevő minden esetben köteles biztosítani a 8 órán belüli szállítást, ami a csomagolás
befejezésétől az átadás-átvétel lezárásáig tart, melyről jegyzőkönyv készül.
o
Az eszközök szállításával kapcsolatos szervezési kérdéseket előzetesen a NISZ (GLÜO)
Géptermi Létesítmény Üzemeltetési Osztállyal egyeztetni szükséges.
.
Az objektumokba való belépés feltétele az előzetesen kiadott belépési jogosultság megléte.
Ennek megszerzését a NISZ GLOO koordinálja. A belépési engedély megkéréséhez legalább 2
munkanappal megelőzően meg kell adni a szállításban részt vevő személyek és gépkocsik
adatait a következő adattartalommal:
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.
.

•
a

Név
Személyi igazolvány szám
Lakcím
Születési Idő
Születési hely
Anyja neve
Gépkocsi forgalmi rendszám
Belépés kezdete
Belépés vége
Szervezet

o

Az épületben való mozgás és bejutás kártyás beléptető rendszer felügyelete mellett
lehetséges, ahol szükséges a megfelelő jogosultsággal rendelkező NISZ GLOO munkatárs
kísérete.
A területre való belépés feltételeit, a benntartózkodás körülményeit és a gépterem

•

használatának szabályait a jelen lévő NISZ GLÜO illetékesekkel együttműködve kötelező
érvénnyel be kell tartani.
Csomagoló anyagokat Ajánlattevőnek kell elszállítania.

o

Eszközök végleges géptermekbe való átköltöztetésének
követelményei
o

•
•

o

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

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

Gépterem költöztetés során az átadás-átvételek lebonyolítása
Az eszközök végső adatközpontba költözése során több helyen és több alkalommal kell
mennyiségi átadás-átvételt lebonyolítani, melyek során a kicsomagoláskor Ajánlatkérő és
Ajánlattevő szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy az átszállított eszköz csomagolásán, illetve magán
az eszközön vannak-e fizikai sérülések. Az esetleges sérülésekről fényképfelvételeket kell
készíteni és jegyzőkönyvet kell felvenni. A mennyiségi számbavétel során, a leltári íveken
szereplő egyedi tételek fellelhetőségét kell igazolni. Atétel hiányokról szintén jegyzőkönyvet kell
készíteni, amit mindkét fél elfogadólag aláír.
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o

Az eszközök végleges géptermekbe való átköltöztetésekor Ajánlatadó átadás-átvétel
keretében szállítás céljából átveszi a kijelölt eszközöket. A teljes eszközmennyiség végleges
helyszínekre való költöztetése várhatóan nem egy időben fog történni.
Az eszközök végleges géptermekben való fogadásakor Felek általi mennyiségi számbavétel
történik az átadás-átvételek alkalmára előírt ellenőrzések végrehajtásával. Az eszközök rack
szekrényekbe szerelését ás a kábelezés kiépítését követően Ajánlatadó nyilatkozatot ad az
elvégzett beépítés megfelelőségéről. Ezt követően Felek ellenőrzik, és jegyzőkönyv felvételével
rögzítik az eszközök bekapcsolás utáni hibamentes működését, ami alapján Ajánlatkérő átadásátvétel keretében visszaveszi az eszközöket. Ajánlatkérő az átvételt a költöztetésről készített
jegyzőkönyv aláírásával igazolja.
Átadás-átvétel közös szabályai az eszközök szállítására és költöztetésére vonatkozóan
Az egyes átadás-átvételek során a kicsomagoláskor Ajánlatkérő ás Ajánlattevő
szemrevételezéssel ellenőrzi, hogy az átszállított eszköz csomagolásán, illetve magán az eszközön
van-e fizikai sérülés. Az esetleges sérülésekről fénykép felvételeket kell készíteni és
jegyzőkönyvet kell felvenni. A mennyiségi számbavétel során a leltári íveken szereplő egyedi
tételek fellelhetőségét kell igazolni. A tétel hiányokról szintén jegyzőkönyvet kell készíteni, amit
mindkét fél köteles aláírni.

o

Az eszközök végleges géptermekbe való átköltöztetésekor Ajánlattevő átadás-átvétel
keretében szállítás céljából átveszi a kijelölt eszközöket.
Az eszközök végleges géptermekben való fogadásakor Felek általi mennyiségi számbavétel
történik az átadás-átvételre vonatkozó ellenőrzések végrehajtásával. Az eszközök Ajánlatkérő
általi rack szekrényekbe szerelését és a kábelezés kiépítését követően Ajánlatadó nyilatkozatot
ad az elvégzett beépítés megfelelőségéről. Ezt követően Felek ellenőrzik ás jegyzőkönyv
felvételével rögzítik az eszközök bekapcsolás utáni hibamentes működését, ami alapján
Ajánlatkérő átadás-átvétel keretében visszaveszi az eszközöket. Ajánlatkérő az átvételt a
költöztetésről készített jegyzőkönyv aláírásával igazolja.

Eszközök végleges géptermekbe való átköltöztetésének követelményei
Az Ajánlattevő feladata az általa megajánlott eszközök rack szekrényekből való kiszerelése,
csomagolása, ki-és berakodása, átszállítása, kicsomagolása, a szállított eszközök által igényelt
biztonsági ás speciális szállítási feltételeknek megfelelően végezve.
o
Eszközök rack szekrényekbe szerelése és patch kábelezés elkészítése Ajánlatkérő feladata a
megkapott tervdokumentáció alapján.
• A csomagolásnál az eszközök eredeti, gyári csomagolásának a használata az elsődleges cél.
•

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

5. II. részajánlat: Operációs rendszer beszerzése
Beszerzési igény: Microsoft Windows CIS Datacenter licencek az alábbiakban részletezettek
szerint:
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o

Microsoft Windows CIS Datacenter vagy ezzel egyenértékű licenc 160 darab, egyenként 2 corelefedő licenc csomag (10db 2x16 core CPU licenc)
Minden licencet 12 hónap üzemeltetés támogatással szükséges megajánlani.
A licencre vonatkozó egyenértékűség paraméterei (PRM):
PRM6 001:
Beépített Hypervisor képesség, amely képes Windows szerver és Miens, valamint
LinuxllJnix szerverek virtualizáci6jára korlátlan darabszámban.
PRM6 002:
Lehetőség, a Nano Server telepítési opció használatára
PRtvl6 003:
Virtuális gépek védelme TPM támogatással illetve a virtuális gépek lemezeinek
titkosítása nativ eszközökkel;
PRM6 004:
Cimtár szolgáltatás, melyben a szükséges és elégséges hozzáféréseket AID
jogosultság alapján lehessen szabályozni.
PRM6 005:
Beépített, fejlett hálózati szolgáltatások (DNS, DHCP, NLB, File Share
Services, stb.);
PRÍvI6 006:
Nagy rendelkezésre állású fürtök kialakítása a szerveren futó szolgáltatások
számára, ezzel is növelve az üzembiztonságot;
PRM6 007:
PowerShell script futtatási képesség;
PRM6 008:
Távoli felügyelet képessége;
PRM6 009:
Szoftveres storage vezérlési képességek és telephelyek közötti
adatreplikációs megoldások támogatása;
PRM6 010:
Szoftveres hálózat vezérlési képességek és skálázható controllerek;
PRM6 011:
Adat deduplikációs képssségek, amely csökkentheti az adattároláshoz
szükséges kapacitásigényt.
PRM6 012:
Net keretrendszer futtatására alkalmas;
PRM6 013:
Rendszerleíró adatbázissal rendelkezik (registry);
PRM6 014:
Hálózati házirend- és elérési szolgáltatások;
PRM6 015:
Menedzsment termék, amelynek tartalmaznia kell,
O A virtualizációs környezet központi menedzsmentjét;
o Központi menedzsment megoldást, mely képes Hyper-V és VMware
virtualizációs platformon biztosítani az integrált menedzsmentet;
A szállítandó licenszek biztosítsák a virtualizációs platform és az azon futó
Windows és Unux guest gépek központi felügyeletét;
O

o Mentési megoldást, mely képes virtuális és nem virtuális kiszolgálók
adatait is menteni;
o Beépített monitoring képesség a Windows Server szolgáltatásokhoz (AD,
DNS, DHCP, File Services, stb.);
o Beépített monitoring képesség a Microsoft Server megoldásokhoz (SQL
Server, Exchnage Server, SharePoint Server, stb.);
o Gyártói támogatás a hardver felügyelethez (HP Server, IBM Server, stb.);
O

Beépített szolgáltatási-szint mérési képesség;

O

Elosztott alkalmazások felügyeletének képessége;

o Széleskörű integrációs lehetőség (Mentés, Automatizálás, Monitoring,
Ticketing, stb.);
PRM6 016:

A megajánlott licenc konstrukció tartalmazzon termék támogatást és
szoftver követést.

6. Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

27

1.1. Nyertes ajánlattevő feladatai
•

•
•

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az Ajánlati
felhívásban meghatározott budapesti pilot helyszínekre, az ott meghatározott határidőknek
megfelelően.
Az eszközök Ajánlatkérő által történő üzembe helyezése a pilot helyszínen, a NISZ
szakembereivel közösen.
Az eszközök szétszerelése, átszállítása végleges helyszínekre, továbbá összeszerelése és
üzembe helyezése a NISZ szakembereivel közösen.

1.2. Leszállítandók
.
.
o

Eszközök.
Licencek, Licenc igazolások.
Gyártói dokumentációk és igazolások.

1.3. Jótállási és üzemeltetés támogatási feltételek mindkét rész
tekintetében
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a bekerülési érték részét képező
teljes-körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő), 12 hónap jótállást és üzemeltetés
támogatást. (Az Ajánlattételi lapon a vállalkozói díjba beépítve, nem önálló tételként kérjük
megajánlani). A jótállási és üzemeltetés támogatási~ id~ kezdete a termék átvételének az
időpontja.
Jótállással kapcsolatos elvárások Ajánlattevő felé:
PRM7
PRM7
PRM7
PRM7

001:
002:
003:
004:

Hibabejelentés lehetősége
Hibabejelentés visszaigazolása
Hibaelhárítás megkezdése
Hiba elhárítása

hét minden napján 0-24 óra között
4 órán belül
S órán belül
72 órán belül

Jótállással kapcsolatos további előírások:
• Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli,
o
ajótállási kötelezettségteljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget— ígykülönösen ajavítás
díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget
az
Ajánlattevő viseli.
—

Ozemeltetés támogatás keretében biztosítani kell t:
.
Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;
o
7x24 órában támogatást és hibaelhárítást;
.
az eszközhöz kapcsolódó szoüverfrissítések díjmentes letöltési lehetősége.
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2.számú melléklet
a
nyilvántartási
Számú
szerződéshez
.

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára

Termék
megnevezése

Cikkszám

Gyártó

Mennyiség
(db)

Nettó
egységár
(Ftldb)

385-BBHO

Dell

A hardver ár tartalmazza

210-ACXS

Dell

Nettó összár
(Ft)

Licencek
Eszközök
Dell
PowerEdge
R630
Költöztetés
Összesen (nettó)

2

3 335 789 Ft

6 671 578 Ft

2

235 295 Ft

470 590 Ft
7 142 168 Ft
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3. Számú melléklet
MW-7591 3/4

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGALTATÓZRt

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

I Dátum’
Jelen vannak:

Hely:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Getronics Magyarország KR
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Képviselő neve, beosztása:
Révész Gábor, Tanácsadó
Képviselő (I) neve, beosztása:
(ezen Tm aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(ezen T~ jóváhagyója)

Terméklszolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméketlszolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla melléldetét együttesen
kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak Így ny~jtható
be a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft:

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

I

Esedékessége
(dátum):

Megrendelő képviselőjel

Megrendelő képviselője2
Ph

C

Ph
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4. számú melléklet

•p;tNlsz
NEMZETI INFOMOMMUNIK4CU)S
SZOLGÁLTATÓ ZRt

MIE-75910/A/5
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név : Getronics Magyarország
Rövid név (cég/egyzéknek megfelelően):
Informatikai és Kommunikáció Megoldások
Getronics Magyarország Kft.
Szolgáltatások
Korlátolt
Feletősségű
Társaság
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósá~i nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-071867
Adószám: 10532782-2-41
Uniós adószám:HU1 0532782
Kapcsolattartó adatai
Név: Révész Gábor
Beosztás: Tanácsadó
Telefonszám: ±36-1-371-7500
E-mail cím:gabor.revesz®getronics.com
Cím
Székhely 1027 Budapest Henger utca 2/b
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányitószám, Város, utca, házszám)’
Vevő partner esetében a kovetkezőket is ki kell tolteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím 1027 Budapest Henger utca 2/b
Cégnév: Getromcs Magyarország Kft
Számlázási Cím 1027 Budapest Henger utca 2/b
Számlavezető bank
Neve: ING Bank N.y.
Bankszámla száma: 13700016-04072014-

Bankszámla devizaneme: HUF

00000000
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a parinerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti elszámolás Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(D]:
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]:
[áfa tv. XV.-XVII. fejezet, Nem
Nem
169.~p,qj]: Nem
Fordított
adózás
[áfa
tv. Alanyi mentesség [áfa tv. xm. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]:
Milyen tevékenység
Nem
KATA [2012.
törvény]:
Nem

évi

fejezet]:
alapj án: Nem

CXLVII. KIVA [2012.
törvény]:
Nem

tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapj án:
Nem
évi

CXLVII. ENemVA
törvény]:
Nem

[2002.

évi

XLIII.

Dátnm~
Cégszerű aláírás:

PH

31

