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Adásvételi szerződés
I. részajánlat

„Blade keret, Blade és GPU szerver és kapcsolódó licencek beszerzése”

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(NISZ) [Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, Baukszámlaszám: K&H Baiik 10403239-00027183-00000001]
képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a
IIUMANsoftKft. [1037 Budapest, Montevideo u. 8., cégjegyzékszám: 01-09-062054, adószám:
10239025-2-44, számlaszám: 12001008-00164262-02100004)], képviseli: MerényiAttila Zoltán
ügyvezető, mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

1) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság
(Vevő) a „Kapacitásfejlesztés és szemléle~forrnálás a korrupciós esetek nagyobb arányú
felderítése, Illetve megelőzése érdekében” c. projelcthez kapcsolódó „A Nemzeti Védelmi
Szolgálat ITfejlesztési és hálózati rekonstrukciója projekt eszközeinek és licenceinek beszerzése”
(TED: 2017/S 103-205261, KE-6957/20l7.) tárgyban a közbeszerzésekről 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 I. részének 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 ás 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 ás magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások
felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.

4) A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák ~
~k -h~~

5) Amennyiben valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelWe~sépe,
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vagy a Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak melléklete nem tartalmaz
rendelkezéseket, sorrendben
— a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz az:

. a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
‘ az Ajánlattételi felhívásban
‚ Dokumentációban (Részvételi felhívás és annak mellékletei) és

— Eladó ajánlatában, foglaltak az irányadóak.

6) Felek kijelentik, bogy 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 tartabnává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az I. számú
mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő termékek szállítását és
szolgáltatások teljesítését, a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiségekben
(Megrendelt termék- és árlista). A szerződés teljesítése az 1. számú mellékletében (műszaki
leírás) meghatározott műszaki követelményeknek megfelelően az alábbi két ütemben
történik:

1. Ütem: 1 db Blade keret, 6 db Blade szerver, 2 db SQL Blade szerver, 2 db UPU szerver
és kapcsolódó 9 db virtualizációs licenc leszállítása;

2. Ütem: üzemeltetői oktatás teljesítése és a leszállitott termékek üzembe helyezése.

1.2.A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és a
vonatkozó követelményeket, a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

I .3.Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
valamennyi feltétellel, vagyoni értékű joggal (szoűver 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 .4.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.

1.1. Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a
vonatkozó jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.

1.2. Az 1. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Vevő a 3. pontban
rögzített ellenértéket fizeti Eladónak.
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1.3. 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.

Jelen Szerződés hatálybalépésének feltétele:

2.2. Jelen szerződés az alábbi feltétel teljesülése esetén lép hatályba (figyelemmel a 2.5. pontban
foglaltakra is):

2.2.1. amennyiben a pályázat benyújtást követően a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-l6-2016-00001
kódszámú, „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése,
illetve megelőzés érdekében” tárgyú Projektet nem megkezdhető státuszúnak nyilvánítja
a Támogató, abban az esetben a Projekt megvalósítása elszámolható költségeinek
támogatására kiterjedő érvényes és hatályos Támogatási Szerződésmódosítás jöjjön létre
Vevő, mint támogatást igénylő és az Irányító 1-latóság, mint Támogató között;

2.2.2. amennyiben a pályázat benyújtást követően a Támogató a KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-
2016-00001 kódszámú, „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú
felderítése, illetve megelőzés érdekében” tárgyú Projektet megkezdhető státusz~mak
nyilvánítja, a szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.

2.3. Vevő haladéktalanul tájékoztatja Eladót a Támogatási Szerződés (Jelen pontban
meghatározott feltételek) alakulásáról.

2.4. Amennyiben a 2.2. pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően
teljesül, a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja.

2.5. Vevő a Kbt. 135. * (12) bekezdése alapján (flgyelennnel a Kbt. 53. (6) bekezdésére is)
kiköti, hogy amennyiben a 2.2. pontban hivatkozott Támogatási Szerződés vagy módosítás
a benyújtott támogatási igénynél kisebb összegben kerül megkötésre, úgy a szerződés csak
Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.

2.6. A Szerződés hatálybalépésének elmaradása kártérítési igényt nem alapoz meg.

A teljesítés ideje, teljesítési határidő:

2.7. Eladó a termékek leszállítását jelen szerződés hatálybalépését követő 45. munkanapig
köteles teljesíteni.

2.8. Az üzemeletetői oktatásnak és a termékek üzembe helyezésének teljesítési határid~4~
munkanap de legkesobb 2017 oktobei 19 (‚eghataudo), mely feladatok elve~~ek~,

\u’
/ ~•~ű :~

3



határidejét megelőzően Vevő értesítést (Értesítés) küld Eladónak a feladat rnegkezdésének
időpontjáról és helyéről.

2.8.1. A 2.8. pontban meghatározott feladatokra vonatkozó teljesítési határidő az értesítést
követő 6. napon kezdődik. Az Ertesítést Vevő legkésőbb a véghatáridőt megelőző 70.
napon küldhet.

2.8.2. Az üzemeltetői oktatás teljesítése meg kell előzze a termékek üzembehelyezését.

2.9. Vevő előteljesítést elfogad.

Teljesítés helye:

2.10. Eladónak ajelen szerződés 1. pontjában meghatározott termékeket a következő helyszínre
kell leszállítania:

— 1106 Budapest, Maglódi út 6.
— Az üzembe helyezés helyszíne: Budapest vagy pest megyei helyszín, mely pontosan az

2.8. pont szerinti Ertesítésben kerül meghatározásra Vevő által.

2.11. A licenceket képviselő aktiválási kódokat/liceneigazolást Vevő kapesolattartójának e-mail
címére kell megküldeni és a cégjegyzésre jogosult által cégszerűen aláírt dokumentumban
papír alapon átadni.

2.12. Eladónak a teljesítéshez kapcsolódó műszaki leírásban meghatározott oktatásokat Eladó
által biztosított budapesti helyszínen kell megtartani. Az oktatások pontos helyszínét és
időpontját az Ertesítést követő S napon belül jelzi Eladó Vevőnek.

3. ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Eladó a jelen szerződés alapján megvalósításra kerülő, általa nyújtott szolgáltatásokat és
szállítandó termékek szállítását a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti. Eladót megillető díj (a szerződés értéke) teljes összege 90 243 500,- Ft ± AFA, azaz
kilencvenmil]ió-kettőszáznegyvenháromezer-ötszáz forint + általános forgalmi adó.

3.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadó ak.

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 bankjánál felmerülő bankköltség
Eladót terheli.

3.4. Elszámolás, számlázás: Eladó jelen szerződés teljesítéséért az előlegszámlán kívül egy
számla benyújtására jogosult.
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3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
3.5.1. Eladó — tekintettel arra, bogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi azt, bogy Vevő Eladó
számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.

3.5.2. Eladó az Eladót megillető díjra a számvilelről 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 KÖFOP-2.2.3-VEKOP-ló-
2016-00001 kódszámú, „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése,
Illetve megelőzés érdekében” című projekt terhére ún. „szállító finanszírozás” keretében a
Támogató által közvetlenül Eladónak kerül kifizetésre.

3.5.3.1. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt Eladót megillető nettó díjat (ellenértékét) a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérehnének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül Eladó baukszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1), (5) bekezdéseiben
meghatározottaknak megfelelően, a 2014—202 0 programozási idó~zakban az eves európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, bogy a Támogató Vevőt,
mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra
igénybe vett időtartam nem számít be. Arnernwiben Eladó jelen szerződésben meghatározott
valamely feladata teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ellenérték megfizetésére a 3.5.4.
pont rendelkezéseit is alkalmazni kell.

3.5.3.2. A számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, RE: 133) küldi.

3.5.3.3. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül. A számla kötelező melléklete az
adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat.

3.5.3.4. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.

3.5.3.5. 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.

3.5.3.6.Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továbbiakban:
Korm. rendelet).

3.5.3.7.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szá1~ítói
finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a 272/2014. (XI. 5~F~Őti4t’~’,
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rendelet 119. * alapján biztosítja Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-
ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

3.5.3.8.A szállítói előleget - az opci& és ÁFA nélküli összeg tekintetében - (előlegbekérő
dokumentum benyújtásán keresztül) az Eladó közvetlenül a Támogatótól (Irányító
Hatóság) igényelheti a Vevő egyidejű értesítése mellett. 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.

3.5.3.9.Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható - opció2 és ÁFA nélküli -

összegének 10%-a erejéig Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
Amennyiben 10%-nál magasabb mértékű elöleg 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 vagy a Korm. rendelet 83. * (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt
vagy a Korm. rendelet 118/A. * (2a) bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem
nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított
számlák összegéből kerül levonásra oly módon, hogy az előleg mindaddig beszámításra
kerül a kiállított számla teljes összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem
kerül.

3.5 .3.10. Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak
beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi
kifizetési igénylés keretében.

3.5.3.11. 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.

3.5.4. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás — melynek eredményeként jelen Szerződés
létrejött - fé tárgya a Kbt. 22. ~ (2) bekezdésében foglaltak szerint árubeszerzés volt, amennyiben
Eladó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, azokkal a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekezdése szerint
számol cl. ~

3.5.5. Eladóként szerződő fél/felek köteles/ek legkésőbb a teljesítésigazolásig nyilatkozni, hogy
ki mekkora összegre jogosult az ellenértékből.

3.5.6. 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,

1 A szerződés teljesítéséhez igazodóan értelmezendő és teljesítendő.
2 A szerződés teljesítéséhez igazodóan értelmezendő és teljesítendő.

A szerződés teljesítéséhez igazodóan értelmezendő és teljesítendő.
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c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek/szolgáltatások
megnevezését, a tevékenység leírását és annak TEAOR számát, fizetési
határidőként a 30 napot,

d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,

e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEAOR száma

mellett a projekt megnevezését: „Kapacitásfejlesztés a koinipciós esetek nagyobb
arányú felderítése, illetve megelőzés érdekében” és azonosítószámát: KOFOP
2.2.3-VEKOP-l 6-2016-00001.

3.5.7. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles Vevőt Írásban értesíteni.

3.5.8. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

3.5.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 3.5.3.2. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

3.5.11. 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 és a Vevő részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap).

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

4. ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékteteiben meghatározott feladatokat és
szállításokat teljesíteni. Eladó köteles a termékek beüzemelése (üzembe helyezés) feladat
elvégezése során a II. rész nyertesével együttműködni, annak érdekében, hogy az I. és II. rész
beüzemelés feladat működőképesen egy időben valósuljon meg.

4.2. Eladó teljesítésében köteles közreniűködni 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 köteles jelen szerződést ügy teljesíteni, hogy az alvállalkozói teljesítés összes.íwt;
aránya nem haladhatja meg Eladó saját teljesítésének arányát.

;
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4.4. Eladó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók, mint teljesítési
segédekjelen szerződés 5. Számú mellékletében kerültek felsorolásra ~.

4.5. 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 munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni
(alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés
teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni,
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alatt.

4.6. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében
már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét),
valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.

4.7. Ajelen szerződés S. számú mellékletének 1) pontjában megnevezett alvállalkozó szerződés
teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó az 4.6. pont szerinti a bejelentésével
együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Eladó továbbra
is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági minimumkövetelménynek,
amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felet meg, akinek a szerződés teljesítésében való
közreműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum
követelményeknek Eladó új alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 4.5. pont
szerinti adatokat is meg kell adnia.5

4.9.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.

4.10. Eladó kijelenti, hogy— szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelenniel, jogosultságokkal és kellő
szabad kapacitással rendelkezik, így a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére
képes.

4.11. Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerüségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a tevékenységét a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.

4.12. Eladó feladatát Vevő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Vevővel történő
folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, ás e körben köteles Vevőt haladéktalanul
figyelmeztetni abban az esetben, ha Vevő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.

4.13. Eladó vállalja, hogy tevékenységéről ás az ügyek állásáról Vevőt folyamatosan, szóban ás
írásban egyaránt, Vevővel egyeztetett formában tájékoztatja.

A végleges szerződés tartalmazza nyertes ajánlattevő ajánlata, illetve a szerződés megkötésének
időpontjában tett nyilatkozata szerint.

Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. ~ (9) bekezdése szerinti eset fennáll.
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4.14. Amennyiben Vevő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Eladó tájékoztatja
Vevőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátbató hatásairól.

4. t 5. 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 időtartarnáról 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.

4.16. Eladó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

4.17. Eladó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért Qcözreműködőért) 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.

4.18. Eladó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik
felelősséggel.

4.19. Eladó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesítésével összeRiggő feladataikat a
legjobb szakmai tudásukkal látják el.

4.20. Eladó elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok Eladó magatartásai vagy cselekedetei lettek
volna.

4.21. 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 Ic,) 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 Á) pont kb,) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

4.22. 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.

5. VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Vevő a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben nieghatáro~~iq~
szerint ellenérték megfizetésére köteles. .

~
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5.2. Vevő vállalja, hogy a jelen 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 átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok:

6.1 .Vevő a termékeket átadás-átvételi eljárás keretében a teljesítés helyén veszi át hétfótől
csütörtőkig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az
előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét
a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a
termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik. Az átadás-átvételre
vonatkozó szabályok értelem szerűen — amennyiben a szerződés egyéb rendelkezése azzal
ellentétes rendelkezést nem tartahnaz és a teljesítés vonatkozásában az releváns -

alkalmazandók az ideiglenes, pilot helyszínen, valamint a végleges helyszínen végzendő
feladatokra.

6.2.Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell
rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett tennék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám (szoftver

esetében), példányszám (dokumentum esetében)),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód

szám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának
az indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

6.3.Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.
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6.4.Felek kijelentik, bogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.5.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.

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

Eszközök átadás-átvételére vonatkozó szabályok:

6.7.Eladó az eszközöket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladóköteles az eszközöket úgy
csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Eladó az eszközök
mennyiségi átadás-átvételének befejezését követően köteles a termékek csomagolóanyagát
elszállítani.

6. 8.Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot és az 1. számú melléklet
szerinti szerelési anyagot.

6.9.Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés
keretében szállított tennékek rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, Így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles továbbá Vevőnek
eszközönként 1 db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban ha magyar
nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni.

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

6.11. Eladónak a szállítást megelőző legalább 5. munkanapig fel kell vennie a kapcsolatot Vevő
jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és egyeztetnie kell vele a vonalkódok
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének
időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége).

6.12. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három inunkanappal írásban értesíteni
Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az
értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított tennék tényleges átvételét.a
leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közöttii~b~h 1~

...
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a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére ás veszélyére Vevő gondoskodik.

6.13. Eladó eszköz szállítása esetén a 6.12. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő
részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó
termékekről készült kimutatást. A kimutatásnak tartalmaznia kell a teljesítés helyét, valamint
a szállításban érintett eszközök vonatkozásában az alábbi adatokat:

a) termék megnevezése,
b) gyártói termékkód,
c) termék gyári száma,
d) termék vonalkódjának száma.

A táblázatban meg kell jeleníteni a beépített eszközöket, leltári szám szerint, valamint a
fogadó eszköz leltári számával összerendelésben.
Eladó a 6.12. pont szerinti értesítésben megadott termékek szállítását mindaddig nem kezdheti
meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem adja át Vevőnek.

Eszközök átadás-átvételére vonatkozó további szabályok:

6.14. Az átadás-átvétel mennyiségi és minőségi átvételből áll.

6.15. A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a
szállított termékekre vonatkozó, jelen szerződés 6.13. pontja szerinti kimutatást. Az átvétel
megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.

A) Mennyiségi átvétel szabályai

6.16. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e

le,
- a tennék megfelel-e jelen szerződés 6.8. pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a tennékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges

tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges

dokumentumokat (6.10. pontban meghatározott dokumentumok) átadta-e vagy
megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét,

- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen
szerződés 6.11. pontjában meghatározott előírásoknak,

- a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a kirnutatásban a termékhez rendelt
vonalkóddal.

6.17. Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának), melynek egy
példányát az átadás-átvételi jegyzőkőnyvhöz kell mellékelni.
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6.18. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem a jelen szerződés szerinti terméket szállította Ic,
- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 6.8. pontjában meghatározott

előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használathoz szükséges dokumentumokat (6.10. pontban meghatározott
dokumentumok) és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus helyét,

- Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 6.11. pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a tennéken a vonalkódot,

- a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a kimutatásban a termékhez rendelt
vonalkóddal.

6.19. A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a terméket meghatározott időben (értesítést
követően) üzembe helyezi, melynek keretében Eladó általános feladata (valamennyi eszköz
esetében):

- az eszközök fizikai beszerelése;
- helyi összekábelezés;
- kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon;
- eszközök bekapcsolása;
- megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre;
- státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása;
- átadás-átvételi tesztek (tesztesetek) megtervezése, Vevő üzemeltetési

szakembereinek a jóváhagyásával.

B) A minőségi átvétel szabályai

6.20. Az eszközök minőségi átvételére tesztelés keretében kerül sor. Eladó Úgy köteles a
beüzeinelést elvégezni, hogy a beüzemelésnek (üzembe helyezés) a II. rész nyertesével
egyidőben működőképesen kell megvalósulnia.

6.21. Tesztelést ten’:
Minden, a műszaki leírásban szereplő igényspecifikációban meghatározott követelmén~e

tesztesetet szükséges létrehozni. A teszt tervet Eladó dolgozza ki az általa leszállított termékekre

vonatkozóan. A ümkcionális teszt, integrációs teszt és redundancia teszt kidolgozása az alábbi

mintatáblázatnak megfelelően kell történjen. Vevő által feltüntetett 5 elemnek kötelezően

szerepelnie kell a kidolgozásra kerülő teszt tervben.
Q~ök

.‚ flr174
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Mintatáblázat:

. . .. . . Szükséges . .Sorsz. Teszt leirasa Llvart eredineny idő (perc) Megjegyzes

Rendszerleállás
A leállás és indítás hibamentesen

A teljes rendszer leállása és elvégezhető, az indítás után
indítása minden rendszerkomponenes

hibamentesen működik.

Táp-redundancia tesztelés A redundáns elemek átveszik a
- blade keret működési funkciót, a hiba
- storage elhárítása után visszaállások
- „5W” típusú Datacenter switch működnek, a hiba a management
- SAN switch rendszerben megjelenik.

A második node működik tovább,Cluster-redundancia tesztelés
monitroing rendszerben

- storage node
megjelenik a bibára vonatkozó

- VMware cluster redundancia
egyértelmű hibajelzés, betáp

- „5W” típusú Datacenter switch
- SAN switch helyreállítása után a riasztás

megszűnik.

1 szerver távoli elérésének
5 tesztelése (Out of Band Átalános üzemeltetői feladat

~ management, SSH), bejelentkezés

6.22. A rendszer tesztelése minden esetben Vevővel egyeztetett és elfogadott tesztelési tervek
alapján kell történjen.

6.23. Vevő a tesztelési terv elkészítéséhez Eladó részére a következő dokumentumokat adja át:
— Tesztelési terv minta,
— Tesztforgatókönyv minta,
— Tesztjegyzőkönyv minta,
— Szoűverlicenc-inforrnációs adatlap minta és airnak kitöltési tájékoztatója.

6.24. Tesz/e/és! je~zőkönyv: A tesztelési jegyzőkönyv dokumentálja a rendszerelem
alaph’nkcionalitására vonatkozó megfelelőségét, amely alapja a rendszerelernek szabályozott
módon történő átadásának.

6.25. A teszteléseket Vevő és Eladó (a közbeszerzési eljárás II. részének nyertesével
együttműködve, a közbeszerzési eljárás II. része alapján kötött szerződés szerint elvégzendő
tesztekkel egy időben) közösen végzi. A tesztjegyzőkönyv vezetése Eladó feladata.

Redundancia teszt
EthernetiFC kabeiredundancia
tesztelés
- switch
- blade keret
- storage

A redundáns elemek átveszik a
működési funkciót, a hiba
elhárítása után visszaállások
működnek, a hiba a management
rendszerben megjelenik.

Üzemeltetői tesztek
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6.26. Eladó köteles a tesztelés során minden szükséges tájékoztatást megadni a tesztelt
funkciókkal és azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén
helyszíni támogatást nyújtani. A tesztelés során Vevő a tesztelt funkciók működését köteles
megvizsgálni, annak környezeti kapesolataival és integrációival együtt.

6.27. Sikertelennek tekintendő az átadás-átvételi tesztelés, és az átvételt Vevő megtagadja az
alábbi esetek valamelyikének előfordulása esetén:

a) az implementált funkciók nem a Műszaki leírásban és/vagy Vevő által jóváhagyott
specifikációban foglaltaknak megfelelően működnek,

b) a tesztelés során kritikus vagy súlyos hiba előfordul,
c) funkcionális területenként normál hiba előfordul,
d) funkcionális területenként egynél több alacsony hiba előfordul.

6.28. A tesztelés során felmerült hibák — a hiba jellege alapján — az alábbi hibaosztályokba
sorolhatók:

Hibakategóriák

aegóri W~a eg mdc ntc&ja

A rendszer (alkalmazás) egészének, Jól elkülöníthető részének, egyes
alapfunkcióinak használatát lehetetlenné tevő probléma, vagy olyan súlyos
mértékben korlátozó hiba, hogy a rendszei, sz érintett rész (alkalmazás), vagy az
érintett”üjnkció a napi tevékenység végzése soran~,nem vehető igenybe, illetye
csak olyan ésszerűtlen erőfeszítések arán használható, amely& gazdasági
szempontból nem indokoltak. Ebbe a bibakategónába tartoznak például a
következők:

o a rendszer (alkalmazás) gyakori, előre nem látható és ki nem védhető
leállása,

. összeomlása, amikor a hiba fennállása miatt Újra kell indítani sz
alkalmazást

• az adatbazis vagy az adatállomány súlyos sérülése, integritásának,
konzisztenciájának sérülése,

• indokolatlan további manuális feldolgozást igénylő ~&zimációk előállása,
o akadály, amely olyán súlyos hi1~át jelent hogy a rendszer (alkalmazás)

használata nem folytatható semmilyen módon. A hiba kijayít4sa pélk&l
nem ké zelhető el az eles üzemi működé&.

A szoftver/rendszer használhatóságát csökkentő, vagy megakadályozó
funkcionális hiba, vagy olyan kozmetikai hiba, ami a szoftver biztonságát
csökkenti.
Az alkalmazás valamelyik funkciójának nem elyart működését okozo hiba, amely
miatt az adoít funkció részben nem használható. A hiba kijavítása nélkül nem
ké zethető el az éles Üzemi működés.

a s ~‚ Az előző pontokba nem sorolható, a rendszer működését érdemben nembefol ásoló hiba.

6.29. A hibák hibaosztályba sorolását Vevő tesztelésben közreműködő munkatársai végzik.
Amennyiben Eladó valamely hiba hibaosztályba sorolásával nem ért egyet, ezen tényt,
valamint ezzel kapcsolatos észrevételeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítenie kell és
Felek a kérdésről egyeztetést tartanak. .. :.-~ r- -

Oh
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6.30. A tesztelés során felmerült hibákat, valamint a tesztelés legfontosabb eseményeit az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az átvételt (sikeres tesztelést) nem akadályozó
hiba kijavításának határidejét Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.

6.31. Amennyiben az átadás-átvételi tesztelés során valamely teszt, illetve annak megismételt
tesztelése is sikertelen, Vevő további kijavítást/hibajavításokat kérhet mindaddig, amíg a
tesztelési dokumentumban rögzített tesztelési elvárások maradéktalanul teljesülnek.

6.32. A minőségi átvétel a sikeres tesztek megtörténtével valósul meg. Az átadás átvételi
jegyzőkönyv mellékletei a tesztjegyzőkönyvek.

6.33. A Műszaki leírás 6.4. pontja szerinti oktatás

6.33.1. Eladó jelen szerződés teljesítése során köteles Vevő által kijelölt összesen
maximum 10 szakemberét minimum két alkalommal (alkalmanként 5-5 főt)
alkalmanként minimum4o óra (2 x minimum 5 nap x 8 óra) időtartamban
oktatásban részesíteni. Az oktatást mindkét alkalommal azonos tartalommal kell
megtartani. Az oktatás keretében Eladónak a jelen szerződés keretében teljesített
feladatokhoz kapcsolódó szaktudást kell átadnia.

6.33.2. Eladó köteles az első alkalommal megtartandó oktatás időpontja előtt legalább 7
nappal Vevő részére e-mailben megküldeni az oktatásához szükséges oktatási
anyagot, amelyet Vevő két munkanapon belül véleményez és elfogadásáról
elfogadó nyilatkozatot állít ki. Az oktatás megkezdésének feltétele az oktatási
anyag Vevő általi jóváhagyása. Az oktatási anyagot Vevőnél használatban levő
ILIAS open source e-learning (www.ilias.de) rendszer által használható SCORM
formátumban is át kell adni az esetleges későbbi, további Vevői oktatások
biztosítása érdekében.

6.33.3. Eladó minden oktatást magyar nyelven köteles megtartani. Vevő oktatásban
részesített szakemberei az oktatáson való részvételüket j elenléti ív aláírásával
igazolják.

6.34. Szoftver Jicencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok:

6.35. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó jelen
szerződés 6.4. pontjában megbatározottakon kívül különösen az alábbi dokumentumokat
köteles Vevőnek átadni:

e) licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
‘ a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben

ez értelmezett),
. a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
‘ a licencekhez tartozó felhasználószámot (db) és a licenc felhasználási feltételeit

(amennyiben ez értelmezett),
‘ a maximális konkurens felhasználószámot (db), valamint annak leírását, hogyan

történik a felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).

6.36. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
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6.37. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a szoftverek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

7. Teljesitésigazolás

7.1 Amennyiben a szerződésbe foglalt feladatok összessége megvalósult és átadásra került(ek)
Vevőnek a szerződésben meghatározott átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek), licencigazolások,
az oktatási anyag elfogadását igazoló Vevői nyilatkozat, az oktatásokról a jelenléti ívek,
Vevő 15 napon belül kiállítja a TIB-et melynek mintáját jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza. 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.

7.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítést (az ahhoz tartozó feladatokat) nem
tekintik osztható szolgáltatásnak.

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

8. JótáHás

8.1 .Eladó jelen szerződés keretében szállított hardverre és szoüverre (ideértve a hardverek
mf~ködéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) 60 hónap jótállást vállal. A jótállás
kezdete valamennyi, jelen szerződés keretében szállítandó termék esetében a termék
minőségi átvételének az időpontja.

8.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított tennékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum
követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított hardverek és
szoftverek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.

8.3. Eladó köteles biztosítani a publikusan hozzáférhető tartahnakon felüli hozzáférési
lehetőséget a gyártó technikai dokumentáeióihoz, hibalistákhoz, szoüver&issítéseihez,
valamint az eszközhöz kapcsolódó szoftver&issítések díjmentes letöltési lehetőségét.

8.4. Eladó a 8.3 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében haladéktalanul megadja
Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely
lehetővé teszi a Vevő számára a jótállási időszak alatt jelen szerződés keretében nyújtandó
8.3 pontban részletezett szolgáltatások igénybevételét.

8.5. A hibabejelentést Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg a hét minden napján 0:00-
24:00 óra között:
- Fax szám: 270-76-79
- E-mail elm: szerviz@humansoft.hu
- Telefonszám: 270-76-60 -

A hibabejelentest Vexonel’ I man belul irasban ‚mssza kell igazolma
.....

/ 7~1•
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8.6. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
- észlelt hibajelenség leírása,
- hibabejelentés száma.

8.7. Hardverhiba esetén a a hiba bejelentésétől számított 4 órán belül a hibaelhárítást Eladónak
meg kell kezdenie és 8 órán belül a hibát cl kell hárítania. Sikertelen hibaelhárítás esetén
Eladó köteles a következő munkanapon az eszköz cseréjét elvégezni.

8.8. A megjavított eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során meggyőződik
arról, hogy a hiba elhárítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 8.9. pont szerinti
munkalap aláírásával igazolja.

8.9. Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
- hibajavitás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

8.10. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok
alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A
kicserélt hibás alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.

8.11. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, Eladóval történt egyeztetést követően, melynek költségét Eladó
viseli.

8.12. Szof~verhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

8.13. Az üzemeltetés támogatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget —

így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat,
szállítási költséget — az Eladó viseli.

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér

9.1 .Amennyiben Eladó kötbérterhes határidőt olyan okból, amelyért felelős e~mulaszt, 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 szerződés
nettó eHenértékének 1 %-a.
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9.1.2. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap (a szerződés nettó ellenértéke~ 28
%-a.

9.1.3. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumot Vevő jogosult a szerződést - a
szerződés 12.3. pontjára tekintettel— felmondani.

9.1.4. Vevő a késedelmi kötbért az egyes kötbérterhes határidők tekintetében külön-külön
érvényesítheti Eladóval szemben. Amennyiben Eladó több kötbérterhes határidőt mulaszt
el, úgy Vevő a jelen (9.1.) pontban meghatározott késedelmi kötbér összegeket
valamennyi elmulasztott határidő tekintetében külön-külön érvényesítheti az Eladóval
szemben.

9.1.5. Eladóval szemben érvényesített összes késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a
meghiúsulási kötbér összegét.

9.2.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 érvényesítésére köteles.

9.2.1. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20 %.

9.2.2. A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés nettó ellenértéke.

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 kőtbér
fizetésére abban az esetben köteles, ha késedelem olyan okból következik be, amelyért felelős
[Ptk. 6:186. ~ (1) 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
felniondani és a szerződés nettó ellenértékének 30 %-át meghiúsulási kötbérként
követelni. Nemteljesítésnek minősül, amemwiben 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 Polgcbi Tön’ényköny-rről 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 jeie»
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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 a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel
kapcsolatos kommunikáció kizárólag Írásos foniiában (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: Batár-Cserna Zsolt
Beosztás: Projektmenedzser
Telefon: ±3630 182 1664
Fax: -

E-mail: batar-csema.zsolt@nisz.hu

Eladó részéről:
Név: Friss László
Beosztás: stratégiai igazgató
Telefon: 270-76-00
E-mail: laszlo.Íriss~humansoü.hu

10.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személyek(ek) jogosult(ak):

Vevő részéről:
Név: Batár-Csema Zsolt, projektmenedzser
Telefon: +36 30 182 1664
E—mail: batar-cserna.zsolt(2~nisz,hu

Vevő részéről:
Név: Kovács László, műszaki fejlesztési igazgató
Telefon: ±36309411161
E—mail: kovacs. laszlo3 (?~nisz.hu

Vevő részéről:
Név: Juhász Attila, Kormányzati adatközpont és ü±astruktúra üzemeltetési igazgató
Telefon: +36 20 962 8584
E—mail: juhasz. attila~nisz.hu

10.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.
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10.6; Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot Vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű niegküldésnek
minősül, az írásban és

o írásban igazolt személyes átadással,
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 kézbesités 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 közpénizek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartahnáról.

11.2. Eladó tudomással bír arról, bogy 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 megtiithatja.

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 teljesítésére 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 atkalmazottai és más szerződéses felei felé történő információközlésnek
bizalmasnak kell lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés
teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

11.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
Elado kizarolag a Vevo altal elozetesen, nasban kiadhato intormaciokent kozolt adatokat
szolgáltathatja ki. ;.

(! ~
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11.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

12.1. Szerződő felek megállapodnak abban, bogy 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) ajelen
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 és 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. ~ (1) 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.
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12.8, Szerzőclő felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Vevő részéről to~’rtén~ felmondása,
elállása a szerződésszegéshez füzódő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem
záija ki, illetve nem korlátozza.

13. V1S MAIOR

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

13.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” Olyan esetekre vonatkozik, amely
Eladó érdekkörén kívül és elhárítbatatlanul következik be, neki fel nem róbató. 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 igazolnia szükséges.

13.3. Amennyiben vis major miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesithetőek, erről
Eladó köteles aVevőt írásban tájékoztatni és atájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis maior 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 maior esete nem gátol.

13.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis major 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 maior
miatt felmerült kárát.

14. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

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

14.2. I-Ia az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári
napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett
jogvitájukat, Úgy a jogvita elbírálására, hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi
Bíróság, illetve a Székesfebérvái Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekró’l szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései
— az irányadók.

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

. •~~ü?~ ..~
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14.5. 1-la 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.

14.6. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértenek, és
mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2017. december „~&2.”

Mellékletek:

1. számú melléklet:

2. számú melléklet:

3. számú melléklet:

4. számú melléklet:

5. számú melléklet:

6. számú melléklet

Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára,

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Nyilatkozat Partner adatairól

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó (k) jegyzéke

A Kbt. 136. * (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (nem releváns)

vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs

Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Eladó részéről:

~
Merényi Attila Zoltán

ügyvezető
HUMANsoft Kft.

f~R.
l0~,70ud.~L ~. ‘r’-.~LÁ.~

/-\döszarn. 10239023-2-44

00124

Vevő ré:

Szabó Zoltán Attila

a 4i6 csoport tagja

Zaradek:

Jelen szerződés 2.2. és 2.5. pontjában meghatározott feltételek teljesültek, így jelen
szerződés az aláírásának ‘lapján lép hatályba.
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Műszaki leírás I. számú melléklet
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A „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós
esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése

érdekében”
c. projekthez kapcsolódó

„A Nemzeti Védelmi Szolgálat IT fejlesztési és hálózati
rekonstrukciója projekt eszközeinek

és licenceinek beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki leírása

Készítette:
Műszaki Fejlesztési Igazgatóság
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1. Általános információk

Az Ajánlatkérő a következőkben definiálja a szállítandó berendezések műszaki paramétereit,
valamint bemutatja azt a technikai környezetet, szolgáltatásokat, amelyekhez az Új eszközöknek
illeszkedniük kell, illetve amelyekkel együttműködniük szükséges.
Közbeszerzés tárgya és mennyisége: Ajánlatkérő részajánlat tételére lehetőséget biztosít az
alábbi felosztásban:

1. rész: Blade keret, Blade és CPU szerverek és kapcsolódó licencek beszerzése

- Blade keret mennyisége: 1 darab
- Blade szerver mennyisége: 6 darab
- SQL Blade szerver mennyisége: 2 darab
- CPU szerver mennyisége: 2 darab
- Virtualizációs licenc 9 darab szerverre

2. rész: Központi tároló és SAN switch beszerzése

- Tároló:ldarab
- SAN switch: 2 darab

3. rész: CE Routerek beszerzése

- „lii” típusú CE router: 36 darab
- „R25” típusú CE router: 1 darab
- „R2” típusú CE router: 4 darab
- „R3” típusú CE router: 2 darab
- „R4K1” típusú CE router: 1 darab
- „R4K2” típusú CE router: 1 darab
- „A” típusú SFP: 2 darab

4. rész: Datacenter switchek beszerzése

- „SW” típusú Datacenter switch: 2 darab
- „B” típusú SFP: 36 darab
- „C” típusú SEP-i-: 24 darab
- „0” típusú QSFP: 4 darab

A részletes követelményeket a következő fejezetek tartalmazzák.
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1.1. Gyártósemlegesség

Minden rész 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.
Amennyiben az egyenértékű rendszer tekintetében Ajánlatkérő konkrét egyenértékűségi
követelményeket írt elő az alábbiak szerint, akkor a termékdokumentációhoz fűzött ajánlattevői
nyilatkozatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy az egyes terméktulajdonságok tekintetében a
dokumentáció mely oldala, illetve mely pontja tartalmaz információt, amely alapján az ajánlatkérő
az egyenértékűségi követelmények teljesítéséről meg tud győződni. Ajánlatkérő a csatolt
termékdokumentáció és ajánlattevői nyilatkozat alapján győződik meg a termék
egyenértékűségéről.

1.2. Általános Információk és követelmények az 1. és 2. rész
vonatkozásában

1.2.1. A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános eWárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az időszakra
biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak.
Az ajánlattétel során figyelembe kell Venni az alábbi környezeti feltételeket:

o Az ajánlott eszközök géptermi elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani
a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban. A tápellátás szabványos 230/400V
váltakozófeszültségű hálózatról történik, a hűtési igény nem haladhatja meg a
rackszekrényenként a megajánlott konfigurációra vonatkozólag maximális terhelés esetén 15
kW-t.

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

o Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és támogatás vesztése nélkül
— az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600mm x 1200mm rackszekrénybe.

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

Energia hatékonyság
Nem használt erőforrások vagy erőforrásrészek automatikus lekapcsolásának lehetősége.

Környezeti igények
A megajánlott eszközök nem igényelhetnek egyedi (nem szabványos), különleges megoldású
vagy kiemelkedő teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást.

Megbízhatóság
o Elvaras a ketoldali (redundans) villamos betaplalas lehetoseg (rackszekreny, aktiv fogya~z~~)h!’
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o Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés közben külön-
külön, egyesével cserélhetők kell legyenek.

1.2.2. Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosítandó általános kiegészítők,
feladatok

. A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges belső
kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök, csatlakozók és kábelek az ajánlattevő által
biztosítottak kell legyenek.

o A megajánlott eszközök fizikai össze-és beszereléséhez szükséges minden eszköz, alkatrész.

1.2.3. Eszközök elhelyezése

Az eszközöket a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x 1200 mm
alapterületű, 47 U magas rackszekrényekben kell elhelyezni, a megajánlott eszközöknek erre
alkalmasnak kell legyenek.

1.2,4. Csatlakozás az ellátó hálózathoz

o Ajánlatkérő EN 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 fázis) csatlakozót biztosít, ha ezen kívül más típusú
csatlakozóra van szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő feladata.

o Ajánlattevőnek kell gondoskodnia:
o a belső elosztásról,
o rackszekrényenként a beszereléshez szükséges mennyiségű aljzatról,
o redundáns elosztásról minden rack szekrényben,

1,2.5. Üzembe helyezés

o Ajánlattevő feladata a leszállított eszközök üzembe helyezése. Az üzembe helyezés Budapest
vagy pest megyei helyszínen valósul meg. A pontos időpontról és helyszínről a szerződésben
foglaltak szerint ad Ajánlatkérő tájékoztatást.

o Ozembe helyezés alatt értjük a virtualizációs szoftver telepítését és a licenc(ek) érvényesítését
o Az 1. és 2. rész vonatkozásában a beüzemelés egy időben kell, hogy megtörténjen, így különböző

nyertes Ajánlattevők esetén Ajánlattevők együttműködése szükséges.

1.3. Általános Információk és követelmények az 3. és 4. rész
vonatkozásában

1.3.1. A befogadó környezet bemutatása

A beszerezni kívánt hálózati eszközöket a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat - a továbbiakban NTG
— ügyfélkörébe tartozó Nemzeti Védelmi Szolgálat — a továbbiakban NVSZ — hálózati
konszolidációjához kívánjuk felhasználni. A beszerzés célja, hogy az NTG szolgáltatásai
kiterjesztésre kerüljenek új ellátatlan területekre, valamint a kor műszaki elvárásainak nem
megfelelő helyszínek rekonstrukciója, a szolgáltatások műszaki színvonalának, kapacitásának
jelentős növelése megtörténhessen.
A bővítés új és meglévő telephelyek CE router-ekkel történő ellátását is célozza. A meglévő
fejlesztendő végpontok esetében a CE router-ek nagy részben meghaladták a gyártók által ajánlott,
támogatott életciklusukat, illetve egyéb technikai okból (p1. teljesítmény, funkció hiány) nem
felelnek meg az Új igényeknek. Az Új beszerzendő eszközöknek azonban teljes körűen alkalmasnak
kell lenniük az alábbi magas műszaki színvonalú és alacsony humán ráfordítással üzemeltethető
központi infrastruktúrába történő bevonásra. A megajánlott eszközöknek támogatniuk kell minden

30



Jelenleg használt funkciót, nem eredményezhetnek biztonsági szint csökkenést, vagy üzemviteli
ráfordítás növekedést.

1,3.2. A hálózati eszközökkel szemben támasztott álL János elvárások

o Az eszközöknek és tartozékoknak illeszthetőnek kell lennie a NISZ Zrt. központi SNMP alapú
menedzselő rendszereihez.

o Az eszközöknek az NTG hálózatában a meglévő környezethez illeszthetőnek kell lenniük Jelen
dokumentumban részletezett funkciók alapján.

o Az ajánlatnak, illetve szállítandó eszköznek tartalmaznia kell minden, a funkcionális és
teljesítmény követelményekben meghatározott, elvárt működéshez szükséges szoftver
komponenst, teljesítmény és funkció licencet. A főeszközökhöz megajánlott bővítő, tartozék,
kiegészítő elemeknek teljes mértékben illeszkedniük kell az őket befogadó berendezésekhez. Az
Ajánlattevő licencelési és árpolitikájától függően termék árába beleértve és külön terméksoron
is megajánlható.

o A nyertes Ajánlattevőtől a teljesítés során Ajánlatkérő a következő dokumentumok
rendelkezésre bocsátását várja el az NTG hálózatba integrált eszközök meglévő OSS
rendszerekkel való együttműködéséhez:

o a hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek
o parancssori interfész esetén a platform specifikus parancsokat tartalmazó

dokumentációk, melyben egyértelműen definiálni kell az egyes parancsok és a
parancsokra kapott válaszok jelentését és azok szintaktikáját

o a hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a
kiépíthetőséggel kapcsolatos információk (Pl. slot-ok száma és típusa, modulokon
portok száma és csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók)

o A fentiekben felsorolt dokumentumokat elektronikusan (CD-n) a szerződés teljesítése során
kérjük átadni.

2. Az 1. rész tárgyát képező eszközökkre vonatkozó követelmények

2.1. Blade keret 1db

o Távoli menedzsment lehetőség a keretre és a pengékre.
o Redundáns IPMI 2.0 menedzsment modul, a pengékre is használható módon.
o Redundáns, az összes szerver helyet (slot) kiszolgálni képes, valamint külső eszközök irányába

legalább 4 porttal rendelkező, portonként legalább 16 Gb FC kapcsolót tartalmaz, amely a
megajánlott Brocade SAN eszközzel kompatibilis. A megajánlott eszközhöz történő
csatlakozáshoz szükséges valamilyen vonali meghajtó (transceiver) használata, akkor azt is meg
kell ajánlani.

o Redundáns az összes szerver helyet kiszolgálni képes legalább portonként 10 GbE Ethernet
kapcsolót tartalmaz, amely mindegyike támogatja a következő funkcionalitást:

o az összes üzembe helyezhető szervert két port-on beköti 1/10 GbE Ethernet sebességgel
o legalább 2 port 10 GbE sebességű csatlakozási lehetőség a külső eszközök eléréséhez,

SFP-i- vonali meghajtó (transceiver) fogadására képes, amit meg kell ajánlani. A vonali
meghajtónak kompatibilisnek kell lennie a „C típusú SFP+ fejezetben lévő eszközzel

o az egy keretben lévő két kapcsoló egymással is kapcsolatban van és egy logikai egységet
képez (stack)

o támogatja az IEEE 802.1Q VLAN szabványt, egy időben egyszerre legalább 1000 VLAN
kialakítható

o támogatja az IEEE 802.Sad Link Aggregation szabványt
o Minden szerver uplink egyidejű használatának lehetősége. ‘\~á~ ~
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o SNMP-vel menedzselhető,
o Hot-plug képesség pengékre, tápegységekre, ventillátorokra, 10 interfészekre.
o A tápellátás és a hűtés garantálja a teljes redundanciát.
o Nagy energiahatékonyságú tápegység (>90%)’
o Hűtést és tápellátást teljes kitöltöttségű keretre, maximális kiépítésre kell számolni.
o A keretben az l/O modulokat a teljes kiépítettségre kell méretezni.
o A keretben nem kitöltött penge helyeket megfelelő módon zárni kell, hogy a keret szellőzése

hatékony marad.

2.2. Blade szerverek 6db

o 2 CPU foglalatos, x86 architektúrájú penge szerverek, Intel processzorral.
o Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 32 core számítási erőforrás legyen, amelyhez

programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem. A
szállítandó processzor: Intel Xeon 6-2698 V3, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség
feltétele, hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az
egyenértékűként megajánlott termék:

o Coreszám:16
o CINT2006 Rates baseline: 1220
o CFP2006 Rates baseline: 859
o Max Memory Bandwidth: 68GB/s
o lntel® OH Speed: 9,6 GT/s

o Legalább 768GB RAM FCC, minimum DDR4 2133MHz-es DIMM sebesség.
o Csatlakozási lehetőségek a kommunikációs infrastruktúrára (egymástól független, fizikailag

dedikált csatornákkai).
o Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás legalább 2 db x 16Gbps FC pengénként.
o Hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 2 db x 10Gbps pengénként, és lehetőséget biztosít a

hálózati csatoló virtualizáiására (NPAR).
o Központi tárolóról, SDHC kártyáról és USB drive-rói, SAN-ról való rendszerindítási (boot)

képessége.
o Operációs rendszer elhelyezéséhez legalább SEB méretű megkettőzött SDHC vagy USB drive.
o Legalább a következő virtualizációs és operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:

o Hypervisor rétegek:
• VMware vSphere 6+

Microsoft Hyper-V 2012R2
o A 2.2 pont alatt szállított eszközcsoporton belül minden pengeszerver azonos technikai

paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen!

2.3. SQL Blade szerverek 2db

• 2 CPU foglalatos, x86 architektúrájú penge szerverek, Intel processzorra].
o Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 16 core számítási erőforrás legyen, amelyhez

programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem. A
szállítandó processzor: Intel Xeon E5-2667 V4, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség
feltétele, hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az
egyenértékűként megajánlott termék:

o Core szám:S
o CINT2006 Rates baseline: 851
o CFP2006 Rates baseline: 690
o Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
o Intel® UP] Speed: 9,6 GT/s
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o Legalább 256GB RAM ECC, minimum DDR4 2133MHz-es DIMM sebesség.
• Csatlakozási lehetőségek a kommunikációs infrastruktúrára (egymástól független, fizikailag

dedikált csatornákkal).
o Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás legalább 2db x 16Gbps FC pengénként.
o hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 2db x 10Gbps vagy pengénként, és lehetőséget biztosít

a hálózati csatoló virtualizálására (NPAR).
• Központi tárolóról, SDHC kártyáról és USB drive-ról, SAN-ró! való rendszerindítási (boot)

képessége.
o Legalább a következő operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:

Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2012 R2

• A 2.3 pont alatt szállított eszközcsoporton belül minden pengeszerver azonos technikai
paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen!

2.4. OPU szerverek 2db

• 2 CPU foglalatos, x86 architektúrájú rack-mount szerverek, Intel processzorra!.
• Forma: standard 19” széles, maximum 2U magas, rack-be szerelhető kivitel
. Egy szerverben összesen legalább 16 core számítási erőforrás legyen, amelyhez programok,

virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem. Egy szerver
számítási kapacitása a spec.org szerint átlag legalább:

o CINT2006 baseline: 58
o CFP2006 Rates baseline: 102
o CINT2006 Rates baseline: 700
o CFP2006 Rates baseline: 577

Fenti értékek egyidejű teljesülése szükséges (típus: Intel Xeon E5-2640 V3, vagy ezzel
egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele, hogy a fenti paraméterekben a megadott értéket,
vagy jobbat biztosítsa az egyenértékűként megajánlott termék)

‘ legalább 256GB RAM, minimum DDR4 1866MHz
. Operációs rendszer elhelyezéséhez legalább 2x400 GB 550 disk, RAID1 tömbbe szervezve
. hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 2 db x 10Gbps szerverenként. A gép távoli

menedzsmentet lehetővé tevő interfésze ezen felül, külön interfészen legyen elérhető.
. tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás legalább 2db x 16Gbps FC interfészen szerverenként
. Grafikus vezérlő virtuális desktop megjelenítés gyorsítására, legalább 2 darab GRU-val, legalább

S GB GDDRS mernóriával és passzív hűtéssel (Pt: NvidiaTesla M60). PCle 3.0 x16 csatolófelületen
. tápellátás, hűtés: teljes kiépítésű, redundáns, a 230 V-os, üzem közben cserélhető tápegységek

(a tápegységek önmagukban is képesek legyenek a teljes áramfelvétel mellett üzemelő szervert
kiszolgálni)

‘ Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása, szükség esetén ezen
licenszek is az ajánlat részét kell képezzék

‘ Legalább a következő virtualizációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
• Hypervisor rétegek:

VMware vSphere 6+
Hyper-V2012R2

‘ Meghajtók: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen RedHat Enterprise Linux
kompatibilis gyártói, vagy a RedHat által biztosított és támogatott meghajtó programokkal és
ezek biztosítása szükséges.

. Egyéb, a szerverekkel együtt szállítandó eszközök:
o Tápkábel,
o Szerelő keretek, sínek, 4 \~\‘‘K2

o Kábelvezető karok,

-In
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• A 2.4 pont alatt szállított eszközcsoporton belül minden szerver azonos technikai
paraméterekkel kell, hogy rendelkezzen

2.5. Virtualizációs licenc 9db szerverre

A 2.2 és 2.3 pontban részletezett szervereket, valamint egy 2 CPU-val, CPU-nként 6 Core-ral
szerelt szervert teljes mértékben licencelni kell az alábbi műszaki paraméterek mellett:

o HW core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szállított szerver összes processzor magja
felhasználható legyen.

o Memória nagysága: Minimális elvárás a szállított gépek teljes RAM-ja felhasználható legyen.
o Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core szám 10-szerese.
o Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen adni az egy

szerverben leszállított összes core-t.
o Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen adni a

teljes fizikai memóriát (természetesen a virtualizációs szoftver által használt memória mérettel
csökkentve).

o Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes legyen minimum
2TB-os virtuális lemezt kezelni.

o Hardver alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni a szállítandó
szerverek beépített virtualizációs hardver támogatását.

o Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10%-kal lehet kevesebb, mint annak a fizikai
gépnek a sebessége, azonos core szám mellett amin fut (Near native speed).

o Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen gyártói
támogatással legalább a következő operációs rendszerek alábbi és újabb verzióinak virtuális
gépen való futtatásához:

o Windows Server 2012 R2
o CentOS 6 és 764-Bit
o Debian GNU/Linux 7 és 864 Bit
o Red Hat Enterprise Linux 6 és 764-bit
o SUSE Linux Enterprise Server 1032-Bit / 64-Bit
o Ubuntu 14.04 64-Bit

• Hálózati támogatás:
o Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót biztosítani a virtuális

gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz csatlakozhatnak.
o VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő funkciókat a

konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:
• IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
• Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-elt csomagok

továbbadása a virtuális gépnek)
A virtuális és a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti trunk portok
kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN tagelt csomagokat átadnak, mind
több fizikai portot ún. LAG (Link Aggregation) módban össze tudnak fűzni (Pl.
IEEE 802.3ad)

• PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver támogassa a virtualizált vendég operációs rendszer
számára a host gépben rendelkezésre álló PCI-e kártya direkt elérését.

• Fibre channel: A megajánlott konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert tartalmaz,
ezért szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes legyen egy külső FC LUN-t egy virtuális gép
számára átadni (FC LUN pass through). Ebben az esetben szükséges, hogy mind a gazdagépen
futó virtualizációs program (Windows, vmkernel, stb.), mind egy virtuális gép a külső tároló FC
LUN-járól be tudjon töltődni (boot).
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o Failover, live migration: A virtualizációs szoftver legyen képes egy meghibásodott fizikai gépen
futó virtuális gépet egy tartalék fizikai gépen automatikusan újraindítani, illetve ez a művelet a
menedzsment felületről is indítható legyen. Legyen lehetőség a virtuális gép leállítása nélküli
mozgatásra a felépített rendszeren belül.
A meglévő VMware VCenter 5.x management szoftver segítségével menedzselhető és annak
teljes funkcionalitásét támogatja.

; ..‘
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3. A 2. rész tárgyát képező eszközökkre vonatkozó követelmények

3.1. SAN hálózati eszközök 2db

• A géptermen belüli SAN alapú összeköttetések biztosítása a rendszerek között. egy hibatűrő
eszköz-fürt (két fizikai eszköz, vagy egy eszköz, amennyiben az képes multi fabric üzemmódra és
teljesen redundáns, azaz úgy osztható két független részre mind hardver mind szoftver
szempontjából, bogy a kettő között maximum a passzív backplane közös).

• A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
eszköz.

a Minden megajánlott hardvereszközénél előírás, hogy a rack szekrényben beszerelve a hideg
levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.

o Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és támogatás vesztése nélkül
— az Ajánlatkérőnél lévő, 47U 600x1200 rack szekrénybe.

a Teljes kiépítésű, redundáns 230V tápellátás.
o A tápellátásnak biztosítania kell a switch teljes funkcionalitású működését 1 db tápegység

kiesése esetén.
o Teljes kiépítésű, redundáns hűtés.
o Legalább 16db 16Gbps FC port (SFP-i-) eszközönként a szükséges licencekkel együtt.
o Az eszközök redundáns blokkot képezzenek.
o Licencek, melyek biztosítják a következő funkciók használatát:

o lSLTrunking,
o Extended Fabric,
o Advanced Performance Monitoring,
o Advanced Zoning,
o Adaptive Networking,
o Fabric Watch.

o Szükséges funkciók:
o Dynamic path selection,
o Dynamic fabric provision.

o Nagy megbízhatóságú működés:
o üzem közben végrehajtható szoftver, firmware frissítés,
o kritikus hibapont nélküli (No-SPOF) architektúra a két eszközre együttesen véve,
o redundáns kiszolgáló alkatrészek (tápellátás, hűtés, szellőzés) eszközönként is.

o Integrálható legyen felügyeleti rendszerbe (SNMP v3-n keresztül).
o Saját menedzsment rendszerrel rendelkezzen:

o teljesítmény monitorozás valós időben és historikusan,
o eszközök távoli menedzsment képessége,
o SAN zónázás konfigurálása,
o SAN eszközök konfigurációjának időzített mentése,

o Integrálható legyen naplózó rendszerbe, azaz naplózási célként beállítható legyen egy külső,
központi naplózó rendszer.

3.2. Központi tároló 1db

o Legalább nettó 90 TB kapacitás, (1 TB = 1099511 627 776 bájt).
o Önmagában teljesen redundáns működés.
o Teljes fiók redundancia biztosításának lehetősége, mely szolgáltatás kiesés és adatvesztés nélkül

képes garantálni a tárterületek szolgáltatását teljes diszkponc kiesése esetén is.
a Amennyiben a tároló operációs rendszere a tárolóban elhelyezett diszkekről igényel

tárterületet, az áltata igényelt tárterület nem számítható be a nettó tárkapacitásba.

-‚
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. Storage tiering, amely valamennyi megkövetelt tárolási rétegre egyidejűleg kell működnie
o Automatikus tárolási ás teljesítmény hatékonyságnövelés (auto-tier) a futó rendszerek

sértetlenségével, minden, az ajánlatban szereplő, lemeztípus között.
. A tároló megoldásnak támogatnia kell az on-line kapacitásbővítést.
• Snapshot funkció.
• Volume copy funkció.
o Thin provisioning funkció.
• Titkosítás funkció.
o Működés közbeni (hostolt rendszerek zavartalan működésével)

o Firmware/microcode/bináris upgrade a vezérlőkön és a lemezeken
o konfigurációs változtatások a lemez kiosztás megváltoztatása
o LUN migráció, Volume! LUN méret növelés

. A tároló további vezérlő hozzáadása, illetve a benne működő lemezek cseréje nélkül további
legalább 100% tárolási kapacitással legyen bővíthető (diszk polcok és lemezek hozzáadásával).

o Storage méret a következő méretbeli felosztásban: minimum 15% SSD, minimum 35% 10K RPM
diszk, minimum 50% NL-SAS. A százalékok vetítési alapja az Ajánlatkérő által kért 9OTB RAID 6,
6+2 lemez, nettó tárterület.

. A megfelelő teljesítmény érdekében a konfigurációban alkalmazható legnagyobb diszk
méretek:
o SSD: 1,92TB
o 10k SAS: 1,2TB
o 7.2k NLSAS/SATA: 4TB

o Az eszköznek saját felügyeleti alkalmazással kell rendelkeznie.
. Hibatűrő és terhelés elosztó redundáns elérés biztosítása, amelyet aktív-aktív módban működő

vezérlővel kell megoldani.
. A teljes eszköz éves rendelkezésre állás mértéke minimum 99,95%.
o Legalább a berendezés alábbi részegységei egyenként, üzem közben, leállás nélkül cserélhetőek

legyenek: tápegység, ventilátor, diszk, vezérlő.
o Különböző kapacitású/típusú diszkek felhasználási lehetősége egy adott berendezésen belül.
. Az ajánlott konfigurációhoz a gyártó által javasolt (OEM termék esetén a valódi gyártó által)

darabszámú, de minimum diszktálcánként egy spare diszk biztosítása.
o A front-end FC interfészek száma tárolónként minimum 4db, 8 és 16 Gb/s sebességen is működő

képes legyen, a sebesség felismerés automatikusan történjen meg.
a A cache memória teljes egésze védett legyen tápfeszültség kimaradással szemben.
a A tároló rendszer kapacitásának növelése üzem közben, leállás nélkül elvégezhető legyen.
. Firmware! microcode/ bin file upgrade vagy konfigurációs változtatások a (disk layout)

megváltoztatása üzem közben, leállás nélkül legyen végrehajtható, úgy hogy közben a host oldali
alkalmazások hiba nélkül tovább működnek.

a A megajánlott storage legyen kompatibilis az ajánlatban lévő SAN switch-el
. A megajánlott szerver virtualizációs megoldás támogatása.
. A RAID 1/10, RAIDS és RAID6 támogatása.
. Különböző Iemeztípusok (fiókok) egyidejű kezelése (SAS, NLSAS/SATA, SSD), valamint méretben

a 2.5” és 3.5” diszkek egyidejű támogatása külön fiókokban.
. Együttműködés az alábbi hypervisor rétegekkel):

o VMware vsphere 6+
o Hyper-V

o Integrált együttműködési kialakítási lehetősége a főbb mentési rendszerekkel (például: EMC, HP,
IBM, Symantec, stb). ;

~
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4. A 3. Rész tárgyát képező eszközökkre vonatkozó követelmények

4.1. CE Router-ek

„R2S” típusú CE router 1

„R2” típusú CE router

„ ‘ ‚ 2„R3 tipusu CE router

„R4K1” típusú CE 1
router

„R4K2” típusú CE 1
router

„A”típusúsFp 2

A megajánlott eszközöknek az alább felsorolt képességekkel és tulajdonságokkal kell
rendelkezniük.
A router-nek az NTG hálózathoz csatlakozva a külképviselet telephelyén customer edge CE funkciót
kell betöltenie. Az ajánlatban legalább az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező eszközöknek
kell szerepelniük:

o Az 1. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott alapvető követelményeket.
o A 2. táblázat

követelményeket.
tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott részletes műszaki

LAN
100BASE —

Felhordó hálózat LAN GE FX Performancia P5cc
SzükségesÁltalános sávszélesség WAN portok (multimód [Kpps] (64- perforniancia

redundánseszköztipus tartományok GE portt számat usú byte (lMlX)tt
táp****(Mbps-ben) ** optika)ttt packets)tt [Mbps]

*4’

„Ri” típusú CE eszköz 0-30 2 2 nem releváns 300 30 Igen
~R2” típusú CE eszköz 30-50 2 2 nem releváns 400 50 igen

nem relevánsp25” típusú CE 30-50 2 (2srP) 400 50 igen
eszköz

‚$3” típusú CE eszköz 50-100 2 2 nem releváns 750 100 igen
nem releváns„R4K1” tipusú CE 1001000 4 2 2700 1000 igen

eszköz
~R4K2’ típusú CE nem 5

100-1000 4 2700 1000 igeneszköz releváns
tA WAN irányú (route-olható) partok minimális darabszáma (R145-ös interfész)
•tMinimálisan elvárt teljesítmény értékek (szimmetrikus)

A LAN irányú GE (100/1000) portok minimális darabszáma (alapesetben RJ45-ös interfész,
interfész igény külön jelölve)
ttttA redundancia követelmény teljesítése külsőtápegységgel is elfogadott

Elfogadott különálló, nem menedzselt (csak Li-es szinten vesz részt az Ethernet forgalom továbbításában) eszközön
(médiakonverter) is biztosítani a portokat.

„R1” típusú CE router 36

1. táblázat Eszközökkel (routerek) szemben támasztott alapvető teljesítmény követelmények:

melyből zárójelben az 5FP felületű
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2. táblázat - Az eszközökkel (routerek) szemben támasztott funkcionális követelmények:
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11

Virtuális routing környezet(VRF/virtual instance) támogatás

.... .-

1 lPv6 támogatás
2 Rendelkezzen LAN irányú GE switch portokkal
3 A switch portjain támogassa a 802.ld (spanning Tree Protocol) protokoilt

S
19-os távközlési rack szekrénybe szerelhető ős ehhez rendelkeznie kell a rögzítéshez szükséges elemekkel
~5

6 A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel kellrendelkeznie,

~ A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt eszköz, mivel
legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezett.

8 IEEE 802.lq VLAN támogatás, ugyanazon VLAN ID felhasználhatósága egyidejűleg a berendezés többinterface-én
9 IEEE 802.lq által definiált4O94 VLAN bármelyike konfigurálható legyen

10 Natív VLAN ID adminisztratív módon történő beállitásának lehetősége az interfészeken

Az eszköz támogasson legalább 2 logikai szintű hierarchikus QoS-t az összes interfészén
12 Queuing and shaping támogatva kell legyen mind fizikai, mind logikai interface szinten

13 Ugyanazon a policer-en belül értelmezettnek kell lennie mind a policing-nak, mind a strict priority queuing-
nak, mind minimum sávszélességgaranciáknak minden interface-en (fizikai, logikai, virtuális) is egyszerre

14 Hierarchikus policer esetén a “parent” policerben shaping, míg a “child-ban vegyesen strict priority,
policing, queuing támogatás

~ Minimum sávszélesség garantálása bármely forgalmi osztály esetén min. 10kbps-os lépésekben legyen
lehetséges

16 Az interfészeken legyen lehetségesaz lPv4 DSCP alapú osztályba sorolás
17 Az interfészeken legyen lehetséges az lPv4 IP Prec alapú osztályba sorolás
18 Az interfészeken legyen lehetséges az lPv4 source and destination IP address alapú osztályba sorolás
19 Az interfészeken legyen lehetséges az lPv6 source and destination IP address alapú osztályba sorolás

20 Az interfészeken legyen lehetséges az layer4TcP/UDP port number alapú osztályba sorolás mind lPv4, mind
lPv6 esetén

21 Az interfészeken legyen lehetséges az lPv6 Traffic Class alapú osztályba sorolás
22 Az interfészeken legyen lehetséges a mark vagy remark a belső 802.lq-in-q tag 802.1P mezejében
23 Az osztályozás alapján az eszköznek képesnek kell lenni alkalmazni torlódás elkerülő eljárásokat.

24 Legyen lehetőség a kilépő forgalmak formázására port, subinterfész, logikai interfész (Pl. tunnel interface,
aggregált Ethernet interface, Ethernet virtuális interface, stb.) alapon is.

25 Legyen lehetőség a belépő forgalmak korlátozására a 8021P user priority bitek alapján
26 Legyen lehetőség a belépő forgalmak korlátozására a D5CP mező alapján

27
A be-és kilépő forgalmak megjelölése legyen lehetséges az interfészeken az RFC2697 ős RFC2698 ajánlások
alapján, és a megjelölések alapján a forgalmak korlátozását is biztosítani kell tudni.
(2rate3color/lrate2color)

28 BGP communities attribute - RFc1997
29 BGP 4octet AS space- RFC4893
30 BGP session-ök védelme TCP MDS signature segítségével - RFC2385
31 0SPFv2-RFC2328

~ 32 OSPF for ipv6-RFCS34O
‚-)

2 33 OSPF Graceful restart- RFC3623
~. 34 Az eszközön az OSPF LSA, SPF timer hangolási lehetőség biztosított kell legyen.
~° 35 yPN-enként definiálható OSPF routing instance, legalább 4 példányig

~ 36 Az eszközön az OSPF MDS-ös autentikációja támogatott legyen.
37 Alapvető routing támogatás: BGP, OSPF, RIP, (lPv4/IPv6-ra is) több yPN kezelése esetén, VPN-enként is
38 BFD támogatás - RFC5882
39 Internet Group Management Protocol Version 2- RFC2236
40 Protocol Independent Multicast-Sparse Mode - RFC2362, RFC46O1

.~. 41 Internet Group Management Protocol Version 3- RFC3376
t~ 42 Multicast source Discovery protocol - RFC3618
~ 43 Anycast RP using PIM and MSDP - RFC3446
~ 44 PIMSSM-RFC3SG9

~ A beszerzendő hálózati berendezésnek rendelkeznie kell in-band (sSHv2, TELNET) CLI management
funkcióval

46 Az eszközök képesek kell legyenek idöbélyeggel ellátott syslog-ot küldeni UDP protokollon keresztül \OV
47 Az eszköz NTP kezelésére képes kell legyen.
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65

Az eszközökkel (SFP) szemben támasztott funkcionális követelmények:

‘A’ űpusú SFP
Dual LC/PC manomódusú IGhE interfész

Megnevezés modul

Form Factor: SFP

Sávszélesség 1 Gbps

Szabvány: IEEE 802.3z
Kábel: monomódusú optikai szálpár

Csatoló felület: Dual LC/PC

Hullámhossz: 1270-1355 nm

Vételi jelteljesitmény: -3-tál -20-ig (dBm)

Adásijelteljesítmény: -3-tál -9,5-ig [dBmj

Az eszköz menedzselhető kell legyen SNMP-n keresztül, támogatnia kell az SNMPv3-at is az RFC2570
alapján.
Az Összes Qos queue, policer, shaper, pre/policed/dropped byte-számok lekérdezhetőségének támogatása
SNMP protokoll segitségével

~ Az eszköznek információs üzeneteket kell küldeniük (syslog, SNMP trap) ha konfigurációs Változtatás
következik be rajtuk.

51 SNMPv3 jelszavak és titkosító kulcsok titkosítva kell legyenek tárolva a berendezésen
52 Titkosított SNMP v3 session-ök támogatása legalább 3DES vagy ÁES-128 titkosítással
53 Képes kell legyen titkositott file másolásra SCP Vagy 5FTP segítségével az eszköz,
54 Képes kell legyen az eszköz interaktív kapcsolatok (p1. ssH) korlátozása szűrőlisták segítségével
55 A berendezésen tárolt felhasználói jelszó információk titkosítva kell legyenek tárolva
56 Legyen képes az eszköz helyi felhasználó authentikációra
57 Legyen képes az eszköz központi user authentikációra TACACS+ kiszolgálóval együttműködve.
58 Legyen képes az eszköz különböző felhasználói jogosultsági szintek kezelésére,

~ Legyen képes az eszköz az interaktív kapcsolatok (p1. SSH) accounting kezelésére TACACS+ kiszolgálóvai
együttműködve.

60 Legyen képes az eszköz parancs accounting megvalósítására TACACS+ kiszolgálóval együttműködve.

61 Legyen képes az eszköz az interaktív kapcsolatok (p1. SSH) authorization kezelésére TACACS+ kiszolgálóval
együttműködve.

62 Legyen képes az eszköz helyi parancs authorization megvalósítására.

63 Legyen képes az eszköz központi parancs authorization megvalósítására TACACS. kiszolgálóval
együttműködve.

64 VRF (virtual instance) aware TACACS, syslog, NTP, SNMP támogatás
lPsec VPN támogatás

66 PKI (Public-key-infrastructure) támogatása
67 crypto map lpsectámogatás
68 VRF (virtual instance) based Crypto map Ipsec támogatás

69 Együttműködés olyan VPN megoldással, amely támogatja a hangszolgáltatáshoz elengedhetetlen QoS-t
IPSec felett

70 I-Iardveresen támogassa a DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256 titkosítási eljárásokat
71 AES 128/256, 3des szimmetrikus titkositási algoritmusok támogatása
72 P5K és tanúsítvány alapú VPN authentikáció támogatása (X509)

~‘ 73 Hardver alapú titkosítás gyorsítás
~ 74 Támogassa az IETF szabvány GDOI (Group Domain of Interpretation) prtokollt—RFC3547

~ COOl technológia esetében VRF (virtual instance) alapú Group Member együttműködése a
kulcsszerverekkel, valamint Group Member esetén a 1.0.13 verzió teljes körű támogatása

76 NAT (Network Address Translation) támogatása - RFC1631, RFC2402, RFC2406
77 NAT (Network Address Translation) transparency - RFC3947

78 Támogassa a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokollt, szerver, közvetítő (relay) és kliens
funkcióban - RFC2131, RFC3046, VRF (virtual instance) környezetben is

79 Támogassa a DNS (Dynamic Domain Name System) funkciót - RFC1O34
80 Támogassa az Access control lists (ACLs) funkciót

~ 81 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) protokoll támogatása (RFC 2338)
~ 82 SLA mérési funkció alkalmazhatósága

0’) 83 Részletes hibakeresés (debug): csomagszintű monitorozási lehetőség

84 Hálózati alkalmazások és szolgáltatások aktív figyelése RMON (4 group) (késleltetés, csomagvesztés, jitter)
85 GRE multipoint GRE (Generic routing encapsulation) támogatása
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Az SFP moduloknak kornpatibilisnek kell lenniük a megajánlott „R2S» típusú CE eszközökkel.

5. A 4. rész tárgyát képező eszközökkre vonatkozó követelmények

5.1. Datacenter switchek

36
„B” típusú SFP

24
„C” típusú SFP+

4
„D” típusú QSFP

tulajdonságokkal kell

Az ajánlatban legalább

3. táblázat - Eszközökkel (switch) szemben támasztott alapvető teljesítmény követelmények:
U Teljesítmény paraméter Érték

1 Áteresztő képesség, routing/switching kapacitás íTbps): 1,28
2 lPv4-es routing tábla mérete: 16 000
3 lPv6-os routing tábla mérete: 8 000
4 MAC tábla mérete: 96 000

~ LAG (IEEE 802.3ad) interfészenkénti fizikai portok max.
száma: 8

6 1 GbE (RJ45) n.a.
7 Fizikai interfészek minimális száma 1 GbE (5FF) n.a.

~ az ajánlott kiépitésben 1/10 GbE
(db) (5FF) 48

9 4oGbE 4

1 Legyen 19-os rack szekrénybe szerelhető, és ehhez rendelkezzen a rögzítéshez szükséges elemekkel is.

2 Rendelkezzen a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel.

4 Rendelkezzen redundáns, 230V-os (AC) táp-és redundáns ventilátor egységekkel.

5 A táp-és ventilátor egységeket az eszköz üzemelése közben is lehessen cserélni.

6 Támogassa az SDN (software-Defined Networking) architektúrát (adat ás kontrol sík elkülönítése).

7 Támogassa az 1.3 vagy újabb Openflow protokoilt.

8 Támogassa az Application Program Interfaces (API) alapú hozzáférést

9 Támogassa a működés közbeni szoftverfrissítést (In-service software upgrade).

Biztonsági ás hozzáférési funkcióktekintetében támogatnia kell az alábbi funkciókat:

to secure shell (551-I) Protocol a távoli hozzáférések esetén (lPv4 és lPv6 környezetben is).

„SW” típusú Datacenter switch
2

A megajánlott eszközöknek az alább felsorolt képességekkel és
rendel kezn i ük.
Az eszközöknek a telephelyi hálózatban LAN switch funkciót kell betöltenie.
az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező eszközöknek kell szerepelniük:

o A 3. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott alapvető követelményeket.
. A 4. táblázat tartalmazza az eszközökkel szemben támasztott részletes műszaki

követelményeket.

A switcheknek az alábbi táblázatban található funkcionális követelményeket kell teljesíteniük.
4. táblázat Az eszközökkel (switch) szemben támasztott funkcionális követelmények:
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Jt~ Felhasználók hozzáfárásánek kontrollja Radius ás Tacacs. alapon.
12 SNMP vi, v2c, ás v3 támogatása.

13 Támogassa a 9216 byte-os jumbo frame-eket.

14 Támogassa a statikus ás dinamikus routing protokollokat:

15 RFC24S3RIPv2

16 RFC 2328 OSPFv2

17 RFC 2740 OSPFv3 for iPv6

Támogassa a következő multicast protokoIIokat~

18 RFC1112ICMP

19 RFC 2236 ICMPv2

20 RFC 3376 ICMPv3

21 RFC 2362 vagy RFC 4601 PIM Sparse Mode

22 RFC 3618 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Támogassa a következő IEEE szabványokat:

23 IEEE 802.1AB Station and Media Access Control Connectivity Discovery (LLDP)

24 IEEE 802.lad QinQ

25 IEEE 802.1D MAC Bridges

26 iEEE 802.ip Priority IEEE 802.1Q yL4Ns

27 IEEE 8D2.iq yirtual LANs

28 IEEE 802.lQaz Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between Traffic Classes

29 IEEE 802.lQbb Priority-based Flow Control

30 IEEE 802.ls Multiple Spanning Trees

31 IEEE 802.1)< Port Based Network Access Control

32 IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree

33 IEEE 802.3ab 1000BASE-T

34 IEEE 802,3ad Link Aggregation (LAG)

35 IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet

36 IEEE 802.3ba 40 G bit/s Ethernet

37 IEEE 802.3z 1000BASE-X

Támogassa a következő Internet Engineering Task Force (IETF) ajánlásokat:

38 RFC792ICMP

39 RFC13OSNTPv3

40 RFC 783 vagy RFC 1350 TFTP Protocol

41 RFC 2131 DHCP

42 RFC 2338 VRRP

43 RFC 2475 DiffServ Architecture

44 RFC 2784 GRE

45 RFC 2819 (RMQN groups Alarm, Event History and Statistics only)

46 RFC 7348 (VXLAN) MP-BGP EVPN (RFC 7432) kontrol síkkal
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Az eszközökkel (SFP) szemben támasztott funkcionális követelmények:

~B~’ típusú SFP
Megnevezés RJ45 UTP IcbEinterfész modal

Form Factor: 5FP

Sávszélesség 1 6bps

Szabvány: IEEE 802.3ab

Kábel: CATS(e) - UTP

Csatolá felület: RJ45

“C” típusú SFPi
Dual L C/PC multimódusú IOGbE interfész

Megnevezés modul

Form Factor: SFP+

Sávszélesség 10 6bps

Szabvány: IEEE 802.3ae
multimáclusú optikai szálpár

Kábel: OM1,0M2,0M3,0M4

Csatolófelület: Dual LC/PC

Hullámhossz: 840-860 nm

Vételi jelteljesitmény: -1,0-tál -9,9-ig [dsm]

Adási jelteljesítmény: -1,2-tál -7,3-ig [dam]

“D” típusú QSFP
MPO-12 multimódusú 400bE interfész

Megnevezés modal

Sávszélesség 40 6bps

Szabvány: IEEE 8O2Sba-2010 (Vagy újabb)

Kábel: multimódusú optikai szálpárak 0M3,0M4

Csatoló felület: MPO-12

Hullámhossz: 840-860 nm

Vételi jelteljesitmény: 2,4-tál -9,5-ig [dBmj

Adásijelteljesitmény: 2,4-től -7,6-ig [dEm]

A rezes ás optikai moduloknak kompatibilisnek kell lenniük a megajánlott „SW” típusú Datacenter
switchekkel.

6. NYERTES Ajánlattevő feladatai VALAMENNYI RÉSZ TEKINTETÉBEN

6.1. Nyertes Ajánlattevő feladatai
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök és az 1. rész tekintetében az
eszközökhöz kapcsolódó licencek, a 2. rész tekintetében az eszközökhöz kapcsolódó esetleges
licencek szállítása az Ajánlatkérő Maglódi úti telephelyére a szerződésben foglaltaknak
niegfeleloen Valamint az 1. es 2 resz tekinteteben leszallitott eszkozok uzembe helyeze5e~

? :2
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o Ajánlattevő feladata a több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek
összekötéséhez szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő kiegészítő szerelési
anyagok, csatlakozók és kábelek biztosítása, amelyek biztosítása az ajánlati árba beleértendő.

6.2. Leszállítandók
o A műszaki specifikációknak megfelelő licencek, eszközök és kiegészítő szerelési anyagok.
• Az eszközök rendeltetésszerű használathoz szükséges üzemeltetési dokumentáció.

6.3. Jótállási feltételek
Az Ajánlattevőnek minden rész esetében a termék árába beleszámítva biztosítania kell a
megajánlott termékekre a bekerülési érték részét képező teljes körű (hardver és szoftver elemekre
is kiterjedő), 60 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást. Az 1. és 2. rész tekintetében a jótállási
ás üzemeltetés támogatási idő kezdete a termékek minőségi átvétele a 3. és 4. rész tekintetében
a mennyiségi átvételének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
Jótállással kapcsolatos elvárások:

o Az Ajánlatkérő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg.
o A hibabejelentést Ajánlattevőnek 1 órán belül kell visszaigazolnia. A hibabejelentésnek legalább

az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o hibát bejelentő személy neve, beosztása,
o meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
o észlelt hibajelenség leírása,
o hibabejelentés száma.

Hardverhiba esetén mindegyik rész tekintetében az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 4
órán belül el kell kezdenie a hiba elhárítását és 8 órán belül el kell hárítania azt Sikertelen
hibaelhárítás esetén az Ajánlattevő köteles a következő munkanapon az eszköz cseréjét elvégezni.
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 Ajánlattevőnek kell viselnie.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget —így különösen a javítás
díját kiszállási díjat, szállítási költséget— az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevőnek a fentieken túl biztosítani kell:
• publikusan hozzáférhető tartalmakon felüli hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai

dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;
o 7x24 órában támogatást és hibaelhárítást;
o az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.

Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

6.4. Üzemeltetői oktatás

Az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő szakembereinek üzemeltetésre való felkészítését az ajánlati árba
beépítve kell biztosítania az alábbiaknak megfelelően:
Valamennyi rész tekintetében gyártói, adminisztrátori szintű oktatás előzetesen egyeztetett
tematika szerint az üzemeltető személyzet számára NISZ Zrt. által meghatározott időpontban ás
csoportbeosztásban, magyar nyelven kell megtartani. Az oktatás 2 turnusban történik,
turnusonként 5 fővel, turnusonként 40 (5x8) órában.
Olyan képzés megtartása szükséges, amely során az Ajánlattevő az ajánlott megoldás
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karbantartásához, napi üzemeltetéséhez szükséges szaktudást teljes körűen adja át. Az
üzemeltetés és a projekt folytonosságának biztosítása érdekében az oktatások legalább két -

azonos tartalmú (azaz 2 x minimum 5 nap) — részletben kerüljenek megtartásra. Az oktatási
anyagot az Ajánlatkérőnél használatban levő ILIAS open source e-learning (www.ilias.de) rendszer
által használható SCORM formátumban is át kell adni az esetleges későbbi, házon belüli oktatások
biztosítása érdekében. Az oktatási anyagokat olyan feltételek mellett kell biztosítani, hogy az
Ajánlatkérő saját céljai érdekében azokat korlátozás nélkül visszajátszhassa, illetve módosíthassa.
Az oktatáshoz nem tartozik vizsgázás, vagy bármilyen számonkérési rendszer.
Ajánlattevő köteles az első alkalommal megtartandó oktatás időpontja előtt legalább 7
munkanappal Ajánlatkérő részére e-mailben megküldeni az oktatásához szükséges oktatási
anyagot (oktatási tematikát).

Az oktatási anyagot Ajánlatkérő két munkanapon belül véleményezi és annak elfogadásáról
elfogadó nyilatkozatot állít ki. Az oktatás megkezdésének feltétele az oktatási anyag Ajánlatkérő
általi jóváhagyása.

Ajánlattevő mindkét oktatás helyszínén az oktatásban részesítendő szakemberek számára a
Ajánlatkérő által elfogadott, jóváhagyott oktatási anyag alapján készített, az elhangzottak
követésére alkalmas oktatási segédanyagot ad át (papír alapon és/vagy elektronikusan).
Ajánlatkérő oktatásban részesített szakemberei az oktatáson való részvételüket jelenléti ív
aláírásával igazolják

7. Az ajánlatHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

1. és 2. rész vonatkozásában:

Nyilatkozat hardver eszköztípusonként külön-külön a következő adatokról:
- Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)
- Hőkibocsátás
- Maximális villamos energiaigény (kVA)
- Éves átlagos villamos energiaigény (kwh)
- Üzemi hőmérséklet tartomány
- Üzemi páratartalom tartomány
- Teljes konfiguráció tömege.

o Tételes nyilatkozatot arról, hogy az ajánlott eszközök a műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek megfelelnek, megjelölve a gyártói adatlap vagy dokumentáció ide vonatkozó
részét (dokumentum név/oldalszám/bekezdés).

o A megajánlott termékekre vonatkozó megfelelőséget igazoló gyártói adatlap és/vagy gyártói
dokumentáció. A gyártói adatlap/dokumentáció alatt ajánlatkérő olyan termékekhez kötődő
(termékdokumentáció részét képező) meglévő, standard műszaki adatokat tartalmazó
dokumentumokat ért, amelyek a teljesítésre képes ajánlattevők által elérhető, letölthető a
gyártó weboldaláról, jelen közbeszerzéstől függetlenül. Ezen dokumentumokat nem kell a
gyártó vagy magyarországi képviseletének aláírnia. A gyártói adatlap/dokumentációt kizárólag
kereshető elektronikus formában angol vagy magyar nyelven kell benyújtani a Kbt. 41.5 (4)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.

o Amennyiben ajánlattevő nem tudja ezen dokumentumokat legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátni, úgy a dokumentumok — az előírt műszaki követelmények
szempontjából releváns részét - papíralapon is be kell nyújtani angol vagy magyar nyelveo.’.~, -~

Amennyiben valamely megajánlott termék gyártói adatlapja vagy dokumentációja _ti~~’
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tartalmazza valamennyi, Ajánlatkérő által adott termékre előírt egyenértékűségi paramétert,
Ajánlattevőnek a megajánlott termék gyártójának (vagy a gyártó magyarországi képviseletének)
nyilatkozatát kell csatolnia. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék azon,
Ajánlatkérő által előírt műszaki követelménynek való megfelelőségét igazoló pontos
paraméterét/paramétereit, amelye(ke)t az ajánlat részeként benyújtásra kerülő gyártói adatlap/
dokumentáció nem tartalmaz,

3. ás 4. rész vonatkozásában:
Tételes nyilatkozatot arról, hogy az ajánlott eszközök a műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek megfelelnek.

8. Hivatkozott szabványok, ajánlások

A hivatkozott szabványok és ajánlások a következő oldalakon érhetőek el:
http ://www. itu . int
https://www.ieee.org
https://www.ietf.org/
https:J/www.spec.org/
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (5) bekezdésében foglaltak alapján a
szabvány, műszaki engedély, műszaki előírások, műszaki ajánlás megnevezés mellé érti a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezést.
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2. számú melléklet a . nyilvántartúsi számíi szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
I. rész



1. Blade keret, Blade ás GPU szerverek ás kapcsolódó licencek beszerzése

Force 10 MXL 10/40 ObE DCB Switch for
dual switch conű2 (FI) 32 Port

INFO lYr ProSupport Plus and 41w Mission
critical (Emerging Only)

Blade keret Ethernet
Switch

210-40632 Dell

Tennék (szolgáltatás) Mennyiség, Nettó egységár Nettó összár Megjegyzés
Termékazonositó . ‚ .

mennyisegi (Ft/mennyiségi (Ft) (licenc, íbnkció)megnevezése ‚

egyseg egység)

2

Dell Force 10 MXL 10/40 UbE DCB340-30126 2
Documentation

Modular Integration - Factory Installed Switches340-30363 2with_Blade_Chassis:_Fabric_A

Dell Networking, Transceiver, SFP-i-, 100bE, SR,407-BBEF 4
850nm Wavelength, 300m Reach

PCT M6220/M8024/IvIXL Serial I/O Management409-10933 2Cable to access switch CLI

SFP+ lOGbE Module 4 port Hot Swappable 4x409-10931 2SFP+ ports (optics or direct attach cables required)

47043252 No Optics or Cables, Customer already has 2
required_connectivity

No Installation Service Selected (Contact Sales683-11870 2
Rep_for_more_details)

Thank you for choosing Dell ProSupport Plus. For
528-10337 Tech Support, visit 2

http://www.dell.com/contactdell
709-11278 Base Warranty 2

F1OMXLIO/4OGbE lYr Parts Only Warranty709-11281 2
(Emerging Only)

90 Days So~ware Support (Bug Fixes), Sofiware709-11282 2Media Replacement

1931 800Ft 3 863 600 Ft

710-48320 2
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210-19921

710-48324 5Yr ProSupport Plus and 4lir Mission Critical 2
(Emerging_On~y~

991-10006 Direct Ship Consolidation fee 2
990-18478 Freight - (I-Iungary~ PowerConnect 2

PE Ml000e Blade Enclosure (includes 1xCMC
and 9xl2V High EfliciencyFans)

379-BBLN Enable CMC Extended Power Performance for 1
(3+3) 3000W PSU configurations,_MI000e

340-15146 PE M1000e EMEA Shipping Docs 1
350-10250 lóx Blank Blade Fillers 1
385-BBJR Flex Address Plus Enabled,8GB
385-BRJS CMC Extended Storage Card 1

429-13104 Front Media Tray Option - Kit 1

450-ABIF Redundant Power Supplies (3+3, 3000W) High 1Efficiency, Ml000e Blade Chassis

450-11724 3x C19/C20 2.5M Power Cords 1

450-11770 PDU not selected 1

293-10040 Not Selected in this Configuration 1

480-15697 KVM not selected (KVM Blank Filler) 1

542-10087 Select Dell ForcelO MXL 10/40 ObE DCB Switch 1for dual switch config (FI) 32 Port

543-10000 NO I/O Modules (lOM Filler Panels, Qty 2) 1

544-10000 NO I/O Modules (lOM Filler Panels, Qty 2) 1

570-10473 No Mouse Required

631-10185 No Altiris Server Deployment Solution Selected 1

683 11870 No hstallation Service Selected (Contact Sales 1
~‘ . Rep for more details)

~ 705-16109 INFO Declined Remote Consulting 1

1 895 500 Ft 1 895 500 Ft Blade keret

..—)

I -‘-

C
770-10699 Rapid Rack Rails
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800-11671 Enterprise Order .- EMEA. 1

990-18276 Freight - (Hungary) Server per unit ‚

800-11671 Enterprise Order - EMEA. 18 1 747 300 Ft 31 451 400 Ft Vmware licenszek

82145728 ProSupport for Soflware, VMware, vSphere 18
Enterprise Plus, 1 CPU, 5 Year

821-15719 ProSupport for Software, VMware, 5 Year 18

210-ACXU PowerEdge R730 Server 2
329-BCZK PE R730/xd Motherboard MLK 2

Intel Xeon E5-2640 v4 2.4GHz,25M
338-BJDL Cache,8.00T/s QPI,Turbo,HT,1OC/20T (90W) 2

Max Mem 2133MHz

Intel Xeon E5-2640 v4 2.4GHz,25M
338-WON Cache,8.OGT/s QPI,Turbo,HT,10~/20T (90W) 2 5 081 700 Ft 10 163 400 Ft CPU szerver

Max_Mem_2133MHz

330-BBCO R7301xd PCIe Riser 2, Center 2

330-BBCR R730/xd PCIe Riser 1, Right 2

709-10360 Base Warranty

709-10443 lYr Parts Only Warranty
INFO lYr ProSupport and 4hr Mission Critical710-25465 1(Emerging_Only)

SYr ProSupport and 4br Mission Critical710-25468 I(Emerging_Only)
Redundant chassis Management Con~oller,738-10012 1PowerEdge M1000E

991-10006 Direct Ship Consolidation fee

634BFNc VIvIware vSphere Enterprise Plus, 1CPU, 5YR
License/Maintenance 18

210-AHRP VMware vSphere EnterprisePlus 18
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330-BBCP R730 PCIe Riser 3, Le~ Alternate 2

340-ALXX P~e~ R730 Shipping EMEA1 2
(English/French IGerman/Spanish/Russian/Hebrew)

350-BBBW No Bezel - China, Ilong Kong, Taiwan 2
350-BREN Chassis with up to 8, 2.5” Hard Drives 2

370-ABWE DIMM Blanks for System with 2 Processors 2

370-AAIP Performance Optimized 2

370-ACPH 2400MT/s RDIMMs 2

16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, xS Data 32370-ACNX Width

374-BBHN Heatsink for CPUs PowerEdge P230 4
iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote 2385-BRHO Access Controller, Enterprise

400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC400-ARRD 46Gbps 5 12n 2.Sin Hot-plug_Drive, Hawk-M4E

405-AAEF PERC 1-1330 RAID Controller, Minicard 2
384-BBBL Performance BIOS Settings 2

429-AAOJ Optical Drive Filler 2
C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m),

450-AADY Power Cord

Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 2450-ADWM 1100W

461-AADM PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 2
490-BCDP R730 CPU Installation Kit 2

490-BCWB NVIDIA Tesla M60 CPU 4

490-BDHG NVIDIA CPU Power Cable 4

QLogic 57800 2xlOGb DAISFP+ + 2xlGb BT 2540-BI3BY Network Daughter Card

Emulex LPe16002B, Dual Port 16Gb Fibre540-BRFN 2Chaimel 1-IBA,_Low Proűle

605-BBFN No Media Required 9
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611-BBBF No Operating System 2

Freight - (1-lungary) Server per unit

634-BBWU OpenManage Essentials, Server Conliguration 2Management
No Systems Documentation, No OpenManage631-AACK 2

DVD Kit
No Installation Service Selected (Contact Sales683-11870 2

Rep_for more_details)

Asset Service - System Shipbox Label (Model, Svc888-10013 2
Tag, Order Information, Basic_Conűg_Details)

705-16109 INFO Declined Remote Consulting 2
ReadyRails Sliding Rails With Cable Management770-BBBR 2

Ami
No RAID for I-1330/I,1730/H730P (1-16 I-IDDs or780-BBJS 2

SSDs)
800-11671 Enterprise Order - EMEA. 2

709-12777 Base Warranty 2

709-12779 lYr Parts Only Warranty (Emerging Only) 2

INFO lYr ProSupport and 4br Mission Critical710-64378 2(Emerging_Only)
5Yr ProSupport and 4hr Mission Critical710-64381 2(Emerging_Only)

991-10006 Direct Ship Consolidation fee 2

990-18276 2

210-ACXR PowerEdge M630 Blade Server 2
329-BcZJ PowerEdge M630 Motherboard MLK 2

Intel Xeon E5-2667 v4 3.2G1-Iz,25M 2 725 700 Ft 5 451 400 Ft SQL Blade szerver
338-BJDM Cache,9.6OGT/s QPI,Turbo,HT,SC/16T (135W) 2

Max Mem 2400MHz
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Intel Xeon E5-2667 v4 3.2GHz,25M
338-BJCU Cache,9.600T/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (135W) 2

Max Mem 2400MHz
330-BBCY No Internal SD Module 2
340-ANUJ Regulatory Label for PowerEdge(TM) M630 2

340-ANMV M630 EMEA Ship Docs 2

M630 EMEA1 Ship Docs 2340-ANYD
(English/Fran ch/German/Spanish/Russian/Flebrew)

370-ACPH 2400MT/s RDIMIVIs 2

370-AAIP Performance Optimized 2
16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, xS Data 32370-ACNX Width

374-BBHL DIMM Blanks for System with 2 Processors 2

iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote 2
385-BBHO Access Controller, Enterprise
400-ABHL No Hard Drive 2

405-AACD No Controller 2

2.5” Backplane with up to 2 Hard Drives and 2406-BBEN Onboard SATA

384-BBDP Standard Cooling,M630 2
384-BBBL Performance BIOS Settings 2

412-AAEB 86MM Heatsink for PowerEdge M630 Processor 1 2

412-AAEC 86MM Heatsink for PowerEdge M630 Processor 2 2

461-AADM PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 2

PowerEdge Blade Server Insertion Instruction 2389-BGZW Label for I-kindle

QLogic 578 10-k Dual port 10Gb KR CNA Blade 2542-BBBN Network Daughter Card

Enwlex LPM 16002 16Gbps Dual Port Fibre
543-BBBQ 2Qiannel_I/O_Card

605-BBFN No Media Required 2
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611-BBBG No Operating System, No Utility Partition 2

634-sBwu OpenManage Essentials, Server ConEguration 2
Management

631-AACK No Systems Documentation, No OpenManage 2DVD Kit
No Installation Service Selected (Contact Sales683-11870 2Rep_for_more_details)

888-10066 Not Selected in this Conűguration 2

Asset Service - System Shipbox Label (Model, Svc888-10018 2
Tag, Order Information, Basic Conüg_Details)

86MM Processor 1-leatsink Shroud for PowerEdge750-AAFE 2M630
780-BBIP Diskles Configuration, No Controller 2

800-11671 Enterprise Order - EMEA. 2

709-12893 Base Warranty 2

709-12895 lYr Parts Only Warranty (Emerging Only) 2

INFO lYr ProSupport and 41w Mission Critical710-68745 2(Emerging_Only)
5Yr ProSupport and 41w Mission Critical710-68748 2(Emerging Only)

991-10006 Direct Ship Consolidation fee 2

990-18276 Freight - (Hungary) Server per unit 2

210-ACXR PowerEdge M630 Blade Server 6
329-BCZJ PowerEdge M630 Motherboard MLK 6

Intel Xeon E5-2697A v4 2.601-Iz,40M 5 338 700 Ft 32 032 200 Ft Blade szerver
338-BJDB Cache,9.600T/s QPI,Turbo,HT,16C/32T (145W) 6

Max Mem 2400MHz

54



Intel Xeon E5-2697A v4 2.6GHz,40M
338-BJDH Cache,9.600T/s QPI,Turbo,HT,16C/32T (145W) 6

Max Mem 2400MHz

330-B BCV Internal Dual SD Module 6

340-AN Ui Regulatory Label for PowerEdge(TM) M630 6

340-ANMV M630 EMEA Ship Does 6

340-ANYD M630 EMEA1 Ship Docs 6
(English/Fren eh/German/Spaiiish/Russian/Hebrew)

370-AM P Performance Optimized 6

370-ACPG 2400MT/s LRDIMMs 6

370-ACNV 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data 72
Width

374-BBHL DIMM Blanks for System with 2 Processors 6

385-BBHO iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote 6
Access Controller, Enterprise

385-B BCE Redundant SD Cards Enabled 6

385-BBJM 8GB SD Card for RIPS 12

400-ABHL No Hard Drive 6

405-AACD No Controller 6

40&~BBEN 2.5” Backplane with up to 2 Hard Drives and 6
Onboard SATA

384-BBDP Standard Cooling,M630 6

384-BBBL Performance BIOS Settings 6

412-AAEB 86MM Heatsink for PowerEdge M630 Processor 1 6

412-AAEC 86MM Heatsink for PowerEdge M630 Processor 2 6

461-AADM PowerEdge Server FIPS TPM 2.0 6

PowerEdge Blade Server Insertion Instruction
_____________ Label for Handle 6

2
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Freight - (Hungary) Server per unit

542-BBBN QLogic 57810-k Dual port 10Gb KR CNA Blade
Network Daughter Card 6

Emulex LPM16002 16Gbps Dual Port Fibre543-BBBQ 6Channel L/O Card

605-B BFN No Media Required 6

611-BBBG No Operating System, No Utility Partition 6

OpenManage Essentials, Server Conűguration634-BBWU 6Management
No Systems Documentation, No OpenManage

6631-AACK DVD Kit

No Installation Service Selected (Contact Sales683-11870 6Rep_for_more details)

888-10066 Not Selected in this Conüguration 6

Asset Service - System Shipbox Label (Model, Svc888-10018 6Tag,_Order Information,_Basic_Conűg_Details)
86MM Processor Heatsink Shroud for PowerEdge750-AAFE 6M630

780-BBIP Diskies Conűguration, No Controller 6

800-11671 Enterprise Order - EMEA. 6

709-12893 Base Warranty 6

709-12895 lYr Parts Only Warranty (Emerging Only) 6

INFO lYr ProSupport and 41w Mission Critical710-68745 6(Emerging_Only)
5Yr ProSupport and 41w Mission Critical

6710-68748 (Emerging Only)

991-10006 Direct Ship Consolidation fee 6
990-18276 6

210-41307 Brocade M6505 FCI6 Switch for Dual SwitchConEg (Fi) + AG, 24 Port with 4 16GB SFPs 2

683-11870 No Installation Service Selected (Contact Sales 2 693 000 Ft 5 386 000 Ft Blade keret FC switch
Rep for more details) 2
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705-15109 INFO Declined Remote Consulting 2

800-11671 Enterprise Order - EMEA. 2

800-12925 IDD Order Type Info Only 2

709-10357 Base Warranty 2

709-10438 lYr Parts Only Warranty 2

INFO M6505-I6Gbps lYr ProSupport and 4hr
2710-39598 Mission Critical (Emerging_Only)

M6505- 16Gbps 5Yr ProSupport and 4hr Mission 2710-39601 Critical (Emerging Only)

Info:~END USER CERTIFICATE718-10087 2
REQUIRED *t********

991-10006 Direct Ship Consolidation fee 2
990-18478 Freight - (1-lungary) PowerConnect 2

Nettó mindösszesen ár 90 243 500 Ft
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N I S Z 3. számú melléklet
szowÁnArÓZRT. MIE-75913/3

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült

Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen Tm aláírója) (ezen TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Űgyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dáturna:

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 terméket/szolgáltatást 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 mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TIE és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak Így nyújtható be
a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: I
a szerződésben meghatározott egyéb devizában I Devizanem: Erték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
űóteUesítési) garancia Ft: (dátum):

Szállító képviselője Megrendelő képviselőjel

Megrendelő képviselője2
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4. számú melléklet

t.:~TTflr~

NEMZETI INFOIKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

MIE-759101A/5
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknel’ inegfelelá’en); Rövid név (cégjegyzéknek inegfelelá’e’»:

HUM ANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Táraság HUIvL4NsoII Kft.
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megJklelő aláhúzandó); 01-09-062054

Adószám; 10239025-2-44 Uniós adászám: HU10239025

Kapcsolattartó adatai

Név; Friss László Beosztás: stratégiai igazgató/kiemelt projektek

Telefonszám; -1-36 (1) 270-7600 E-mail cím; lasz1o.&issc~iWumansofLhu

Cim
Székkely (ország, irányitószám, város, utca, házszám);. 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca; házszám): ua.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, an;emwiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Cégnév: HUMANsoft Kft.

Számlázási cím (ország, irányítószám, város; utca, házszám): 1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Számlavezető bank

Neve; Ra~Weisen Bank Zrt.

Bankszámla száma: 12001008-00164262-02100004 Bankszámla devizaneme; HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
beírni, amelyik sor vonatkozik a parinerre, o/t IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa N. Különbözet szerinti Önszárnlázás [áfa tv. 169.~.Q)]: NEM
XIIIJA. fejezet, 169.*.Qi)]: IGEN elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169.~p,qj]: NEM

Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]; Tevékenység alapján mentes [áfa N. VI.
Milyen tevékenység alapján; NEM NEM fejezet]: NEM

Milyen tevékenység alapján;

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

Budapest, 2017. december

Cégszerű aláírás:
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5.számá melléklet

A szerződés aláírásakor ismert alváIlalkozó(k) jegyzéke

A közbeszerzési eljárásban nevesített alváHalkozó(k~: Nem került bevonásra a
közbeszerzési eljárásban alvállalkozó.

AIváHQHE6-zó nova.
Alvallaflcozo szcldielye!cime~
Alvallalkozo fcladatw
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett

Eladó a szerződés teljesítósábe köteles beie~3i-a-~e1eitpontjában mcgnovczctt alváHalkozó(k$t
6

2. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók: Nem
kívánunk alvállalkozót bevonni.

a) Alvállalkozó neveS
Alvállalkozó székhelye!címe
Alvállalkozó feladatw

b) Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székholye/címe
AlvállaHcozó feladatw

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak~ a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2017. december

Merényi Attila Zoltán ügyvezető

HUMANsoft Kft.

~rökf,

: ~

Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65.5(9) bekezdése szerinti eset feni~Ml. fl07’i
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6. számú melléklet

Eladó KIt 136. ~ (2) bekezdése szerinti nieghatalmazisa

(nem releváns)

‘-~~,;‘~ öli ~:p ...‚
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