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PREAMBIJLUM
Vevő „Ajánlatkéró’jelenlegi WIFI rendszerének bővítéséhez szükséges eszközök ás licencek szállítása
a Központosított Kornzányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3,) chnű (KOFOP-l. 0. 0-LEKOP15-2016-00020) projekt keretében,)” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015’ évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott Ic. Az eljárásban Eladó, mint Ajánlattevö tette a legalacsonyabb árat tartalmazó aján
lalot. Így Vevő 2018. július 10-én megküldött összegezésében Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek Jelen adásvételi szerződést kötik.
A Felek közötti jogviszonv tartalmát jelen szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben Felek
közötti ‚itás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket. sorrendben elsősorban Eladó ajánlatá
ban. másodsorban Vevő ajánlat i l~]hÍ’ ágában. harmadsorban a közbeszerzési eHárás egyéb közbeszerzé
si dokumentumaiban foglaltak az iránvadóak.

.sZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE
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vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o
a szállítandó eszközök (hardver, szoftver) megnevezése, valamint azok mennyisége,
o
a teljesítés határideje (figyelemmel ajelen szerződés 2.2 pontjában f’oglaltakra),
o
az egyedi megrendelés ellenértéke (amely jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatá
rozott egységárak alapján kerül megállapításra és amely tartalmazza az egyedi megrendelés
teljesítésével kapcsolatosan Eladót megillető teljes ellenértéket).
Az egyedi megrendelés teljesítésére jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
1.4.

Vevő fenntartja a jogot, hogy a jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott opciót ne vagy ne
teljes mértékben hívja le az 1 .3 pontban meghatározott határidő lejártáig. Eladó jelen pontban
foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt
nem érvényesít arra az esetre, ha Vevő a jelen szerződés 1.2 pontjában meghatározott opciót nem
vagy nem teljes egészében hívja le az 1.3 meghatározott határidő lejártáig. Eladó kijelenti és elfo
gadja, hogy az opció rendelkezésre tartásáért Vevő külön díjat nem fizet Eladónak.

2.

A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

2.1.

Eladónak jelen szerződés aláírását követő 45 munkanapon belül kell jelen szerződés 1.1
pontjában meghatározott eszközöket (fix eszközök) leszállítania és Vevőnek átadnia.

2.2.

Opcióból történő lehívás esetén Eladónak az egyedi megrendelésben meghatározott feladatait az
egyedi megrendelésben meghatározott határidön belül kell teljesítenie azzal, hogy az egyedi
megrendelésben meghatározott teljesítési határidő nem lehet rövidebb az egyedi megrendelés
kibocsátását követő 10 munkanapnál.

2.3.

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja a
szerződés mindkét fél általi aláírásának napja. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben
meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

3.

A TELJESÍTÉS HELYE

3.1.

Eladónak a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket (a központi eszközök kivételével)
Vevő 1106 Budapest, Maglódi üt 6. szám alatti telephelyére (központi raktár) kell szállítania.

3.2.

A központi eszközök esetében a teljesítési helyek:
o 1 db központi eszköz: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., azzal, hogy az eszköz mennyi
ségi átvétele Megrendelő 1149 Budapest. Róna utca 54-56. alatti telephelyén történik az
üzembe helyezést megelőzően,
o I db központi eszköz: 1149 Budapest, Róna utca 54-56.

4.

A TELJESÍTÉS MÓDJA

4.1.

Eladó az eszközöket Új. rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban.
vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket Úgy csomagolni. hogy
azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

4.2.

Eladó valamennyi hardverhez köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó. annak
rendeltetésszerű használatához szükséges \ alamenn’ i tartozékol (ideért” C Ve’ ő által előírt
tartozékot is).

4.3.

Eladó köteles Ve’ őnek átadni ‚agy elektronikus úton hozzáf&hető’é tenni jelen szerződés
keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges \alamenn” i
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dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okrnányokat, valamint műszaki leírást.
4.4.

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

4.5.

Eladónak:
a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott eszközök esetében jelen szerződés létrejöttét
követő 5 napon belül,
opcióból történő lehívás esetében az egyedi megrendelés megküldését követő 5 napon belül
fel kell vennie a kapcsolatot Vevő Jelen szerződés 14.1 a) pontjában meghatározott
kapcsolattartójával ás egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok
mennyisége).
-

-

4.6.

Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződés 14.1 a) pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az
értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállitott eszköz tényleges átvételét a
leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a
termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

4.’7.

Eladó a 4.6 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls!.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást.
A kiinutatásnak tartalmaznia kell a szállításban érintett eszközök vonatkozásában az alábbi
adatokat:
termék megnevezése,
gyártói termékkód,
termék gyári száma,
a tennék MAC ad.ress száma
termék vonalkódjának száma.
Amennyiben egy nap több teljesítési helyre történik szállítás, Eladónak a jelen pont szerinti
kimutatást teljesítési helyenicénti bontásban kell megadnia. Eladó adott telj esítési helyhez tartozó
termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a teljesítési helyre vonatkozó, jelen pont
szerinti kiniutatást nem adja át Vevőnek. Jelen pont alkalmazása szempontjából a központi
eszközök esetében Megrendelő 1149 Budapest Róna utca 54-56. alatti telephelye niinősül a
teljesítés helyének.
-

4.8.

Eladó kijelenti. hoay rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

4.9.

Amennyiben ‚alamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan ko ülmény áll elő. amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését. ezen körülményről. a
késedelem okáról yalamini várható időlartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadálvi a másik Félnek közlés nélkül is
ismernie kell.

4.10. Álvállalkozók igén\ he\ ételére onatkozó előírások
4.10.1. Eladó jelen szerződés teljesíléséhez a jelen szerződés 3. számú melléklete I. pon~áhan megne
vezett al\állalkozókat ‚eheti igén’ he, míg jelen szerződés 3. számú melléklete 2. pont jáhan megnevezett alvátlalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt \elI szervezetek) köteles igénybe
venni.

4.10.2. A jelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett akkor von
ható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), illető
leg a szerződés teljesítésében való közreműkődésük abban az esetben szüntethető meg, ha Eladó e
szervezet nélkül Vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági köve
telményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt
meg.
4.10.3. Eladónak a 4.10.2 pont szerinti, új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó
igényét írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelentenie (megadva az Új
szervezet nevét, székhelyét és alvállalkozó által a szerződés teljesítésében ellátandó feladatot) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell a 4.10.2 pont szerinti előírások teljesülését.
4.10.4. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 3. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 4.10. pont előírásainak betartása
mellett. További a 4.10.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó alvállalkozó teljesítésbe
történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdé
se előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lak
címének, 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.
—

—

4.10.5. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében
már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét),
valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját. Az olyan
szervezet esetében, amikor a szervezet közreműködése a szerződés teljesítésében —a 4.10.2 pont,
a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint kötelező, a szerződés teljesítésében va
ló közreműködése megszűnése esetén Eladó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles be
nyújtani a 4.10.3 pont szerinti dokumentumokat.
—

4.10.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítésében közreműködő alvállalko
zókban bekövetkező, jelen (4.10) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerződésmó
dosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
4.11. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy felel,
mintha maga járt volna cl. Ha Eladó jelen szerződésben szabályozottak megsértésével von be al
vállalkozót, egyéb közreműködőt jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, ame
lyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
4.12. Oktatás
4.12.1. Eladó köteles 2 alkalommal alkalmanként 4 nap (I nap Sóra) időtartamban Vevő szakembereit
rendszeradininisztráeiós ismeretekre vonatkozó oktatásban részesíteni. Az oktatást alkalmanként
maximum 10 főnek (összesen maximum 20 főnek) kell megtartani. Az oktatást magyar nyelven
kell megtartani. Az oktatás során Eladónak a leszállitott központi eszközök és AP-k
üzemeltetéséhez szükséges szaktudási kell teljeskörűen átadnia.
4.12.2. Eladó köteles az oktatás időpontját inege[őzö legalább 10 munkanappal \‘e\ő részére e-mailhen
megküldeni az oktatási tematikáját. amelyet a 4.12.1 pontban meghatározottakra tekintettel kell
összeáll ítania.
4.12.3. Az oktatás tematikájái \7e\ ő 2 munkanapon beül \ éleinényezi és nyilatkozik annak
elfbgadásáról \agv elfogadása megtagadásáról. Ve\ő az oktatási wmatika elfogadását
4
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megtagadhatja, ha abból megállapítható, hogy az alapján nem lehet a 4.12.1 pontban foglalt
előírásoknak megfelelő oktatást megtartani.
4.12.4. Amennyiben Vevő az oktatási tematika elfogadását megtagadja, az erről szóló értesítésében
meg kell adnia az oktatási tematika elfogadása megtagadásának az indokát valamint a javított
oktatási tematika átadásának az időpontját. A javított oktatási tematika véleményezésére a 4.12.3
valamint a jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
4.12.5. Eladó minden oktatás megkezdése előtt az oktatásban részesítendő szakemberek számára a
megtartandó oktatás jóváhagyott tematikája alapján készített, az elhangzottak követésére alkalmas
oktatási segédanyagot ad át. Vevő oktatásban részesített szakemberei az oktatáson való
részvételüket jelenléti ív aláírásával igazolják.
4.13. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tem~i és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
4.14. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

5.

FIZETENDŐ ELLENÉRTÉK

5.1.

Jelen szerződés tárgyát képező eszközök egységárát, árát (mind a fix, mind az opciós termékek
esetében) jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2.

Jelen szerződés értéke a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak, egységárak
alapján 66.898.000,- Ft + ÁFA, azaz hatvanhatmillió-nyolcszázkilencvennyolcezer forint ± álta
lános forgalmi adó, melyből
a) a fix rész értéke 54.996.000,- Ft + ÁFA, azaz ötvennégymillió-kilencszázkilencvenhatezer fo
rint ± általános forgalmi adó,
b) az opció értéke 11.902.000,- Ft ± ÁFA, azaz tizenegymillió-kilencszázkétezer forint ± általá
nos forgalmi adó.

5.3.

A jelen szerződés 2. számú mellékletében valamint az 5.2 pontban meghatározott árak a szerző
dés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók. Az 5.2 poi~tbait meghatározott ár
tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szer
ződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába érvényesíteni kíván, ezért Eladó jelen szerződés
teljesítéséért más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését sennnilyen jogcímen nem igényelheti.

6.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1.

Vevő a jelen szerződés alapján Eladót megillető ellenértéket adott teljesíléshez tartozó Teljesítést
Igazoló Bizonylat kiállítását követően kiállított számla ellenében átutalással flzeti meg. Eladó a
fix rész teljesítéséről egy. míg az opcióhól történő lehí’ás esetén is egy számla henvújtására
jogosult.

62.

Eladó jelen szerződés teljesítése során adott számlához tartozó díjra a szánt’ itelröl szóló 2000.
évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését hő’ etően jogosult. amit az Eladó a Vevő által aláírt. ~idott számlához tartozó
lel jesítésigazolás alapján. annak kiállitását kö’etóen állít hi. és azzal eg’ üti n~újt he a Ve’őnek.
A henvújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt. adott
száinlához tartozó teljesítést igazoló hizonvlat és azok 8. pontban meghatározott alaphizonvlatai.

‚_;
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6.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a számia nettó értéke a KÖFOP-l.0.0-VEKOP-15-2016-00020
projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak
kerül kifizetésre.
6.4.

Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló Bizonylattal
igazolt, Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az
Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (I) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk.
6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra
figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fej, A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem
számít be.

6.5.

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

6.6.

A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő központi
iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

6.7.

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokonmmnikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
opcióból történő lehívás esetében az egyedi megrendelés számát,
aszánilának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afatv.) 169. ~-a szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök valamint nyújtott szolgáltatások meg
nevezését, a tevékenység leírását, a kapcsolódó VTSZ/SZJ számol, fizetési határidőként a 30
napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán szerepeltetni szükséges a projekt megnevezését és azonosító számát ~KOFOP-1.0.0VEKOP-15-2016-00020, Központosított kormányzati informatikai rendszer bővítése
„KKIR3”).

-

-

-

-

—

6.8.

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

6.9.

Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolatban
az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak
megfelelő további követelményeket határozzon meg.

6.10. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak
tekintik a Konnányrendelet rendelkezéseit.
6.11. Felek kijelentik. hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik és annak
ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kieg) enlítésre. ezért Ve’ ő a Kormán\ rendelet
119. ~-a alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolhamó összege 50%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igén’be’ételének lehetőségét.
6.12. A szállitói előleget opció és ÁFA nélküli összeg tekintetében (elöleghekérő dokumentum
\7e’ ő felé to~•rténő hen’újlásán keres7tül) az Eladó köz’ etlenul a lámogatótól (Irón” hó Hatóság)
igén\elheti. A Vevő a hen’újmáslól számított 5 napon belül jelezheti a szállítói elöleggel
kapcsolatos fenntartását. Ennek hián\ áhan a szállitói előleg-igén” lést a Ve’ ő részéről
—

—

Ő

elfogadottnak kell tekinteni.
6.13. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható opció és ÁFA nélküli összegének
10%-a erejéig a Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál
magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetérejutó támogatás összegének megfelelő mértékű,
az Irányító Hatóság javára szóló, a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. * (1)
bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. * (2a) bekezdés b)
pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a
teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra.
—

—

6.14. A 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.
6.15. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.
6.16. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
6.17. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
6.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben
szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

6.18. 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.
6.19. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefUggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedehnének csökkentésére
alkalmasak.

7.

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL SZABÁLYAI

7.1.

Vevő a jelen szerződés alapján leszállított termékeket átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a
teljesítés helyén. Az átadás-átvétel központi eszközök esetében mennyiségi és minőségi átadás
átvételből áll. míg a többi eszköz valamint a licencek esetében mennyiségi átadás-átvételből áll.

7.2.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem ér
telmezhető joglemondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés következménye
ként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni,
mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségél tanúsítják, vagy
amelyekre a jótállás kiteijed.

7.3.

Felek kijelentik, hogy az átadás-át\ étel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség kö’e
telniénvének figyelembevételével állapították meg.

7.4.

Ve’ő a központi eszközöket Eladó\al eg\ezteten időpontban, míg a központi raktáráha szállítan
dó termékeket hétl’őtöl-csiitörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken 8:00-14:30 óra közölt \esZi
ál. Ámenn’ ihen Eladó az előzöekhen meghatározott időszak letelte mán szállítja Ic a központi
rakiárha szállítandó termékeket. Ve\ ö azok át\ ételét a kö\ etkező munkanapon 8:00 órakor kezdi
meg. Á szállítás és az ár’ étel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és teszéhére
\‘e’ ő gondoskodik.

A)

Hardverek mennyiségi átadás-átvétele

7.5.

Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított hardverekre
vonatkozó. jelen szerződés 4.7 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon
kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonaikódot is. Az átvétel megkezdésének feltéte
le az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.

7.6.

Az átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy:
•
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
•
Eladó jelen szerződés 4.7 pontja szerinti értesítésben megadott és adott teljesítési helyhez
tartozó termékeket szállította-e le,
o
a termék megfelel-e jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
•
Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozéko
kat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
o
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat
átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét,
o
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a Jelen szer
ződés 4.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
o
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 7.5 pont szerinti kimutatásban a termékhez
rendelt vonalkóddal.

7.7.

Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő ne
vének, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának).

7.8.

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
o
Eladó nem jelen szerződés 4.7 pontja szerinti értesítésben megadott és adott teljesítési hely
hez tartozó termékeket szállította le,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott előírások
nak,
o
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű haszná
latához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
o
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes kőrűen adta át annak rendeltetésszerű haszná
lathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus eléré
si helyét,
o
Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 4.4 pontjában meghatározott előírások szerint helyez
te el a terméken a vonalkódot,
o
a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 7.5 pont szerinti kimutatásban a ter
mékhez rendelt vonalkóddal.

7.9.

Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rög
zíteni;
o
az átadás-átvétel időpontja és helye.
o
Felek jelen lévő képviselőinek ne’ e és beosztása.
o
az átvétel megtagadásának az indoka.
•
azon lermék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma. vonalkód száma amelynek átvé
telét Ve’ ő megiagadia.
.
Eladó kép iselőjének az át’étel megtagadásá\ a] kapcsolatos esetleges észre’ étele.
•
a megismételt átadás-át\éleli eljárás időpontja.
•
Felek kép’ iselőinek aláírása.
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7.10. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak Ic, melyre a 7.4-7.9 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.
7.11. A 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. helyszínen telepítendő központi eszköz esetében annak
mennyiségi átvételét követően Felek a termék csomagolását roncsolás nélkül nem bontható mó
don lezárják, melynek tényét a szállítólevélen rögzítik. Az eszközt Vevővel egyeztetett idő
pontban a 7.12- 7.13 pontban szabályozottak szerint Eladó szállítja a teljesítés helyére, ahol
azok üzembe helyezését követően kerül sor annak minőségi átvételére.
—

—

7.12. Az elszállítandó központi eszközt Vevő átadás-átvételi eljárás keretében Eladóval egyeztetett
időpontban adja át Eladónak. Az átadott termékkel együtt Vevő eszközmozgatási bizonylatot ad
át Eladónak. Az átadás-átvételéről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek legalább sz alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
o
a jegyzőkönyv készítésének időpontja,
.
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
.
Eladó részére átadásra kerülő termék azonosító adatai (megnevezés, gyári szám, vonalkód
szám), valamint annak a ténynek a rögzítése, hogy az átadott/átvett termékek csomagolása
roncsolás nélkül nem bontható módon van-e lezárva,
o
eszközmozgatási bizonylat átvételének ténye,
o
Felek képviselőinek sz átadással/átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételei,
o
Felek képviselőinek aláírása.
7.13. Az átadás-átvételi eljárást követően sz Eladó részére átadott központi eszköz vonatkozásában a
tennék üzembe helyezéséig annak elvesztéséből, megrongálódásából, inozgatásából, helytelen
kezeléséből, Eladó tevékenységéből, vagy mulasztásából eredő minden kárért Eladó felel.
7.14. Ha a 7.12-7.13 pont szerinti átadás-átvétel során megállapítást nyer, bogy a termék csomagolása
nincs roncsolás nélkül lezárva, Felek képviselői kötelesek ellenőrizni a jelen szerződés 4.2 -4.3
pontjában meghatározottak meglétét.
7.15. A 7.14 pont szerinti esetben a 7.12 pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell azellenőrzés meg
történtének a tényét, valamint azt, hogy a termék csomagolásában a 4.2-4.3 pontban meghatáro
zottak megtalálhatóak-e vagy a hiányzó dokumentumok, tartozékok felsorolását.
7.16. Amennyiben a 7.12 pont szerinti átadás-átvétel során megállapítást nyer, hogy a termék csomago
lásából valamely jelen szerződés 4.2-4.3 pontjában meghatározott dokumentum és/vagy tartozék
hiányzik, ez a tennék elszállításának nem akadálya. A hiányzó dokumentumot és/vagy tartozékot
Megrendelőnek kell pótolnia és az üzembe helyezés helyszínére szállítania az üzembe helyezés
időpontjáig.
B)

Központi eszközök üzembe helyezése és minőségi átvétele

7.17. A központi eszközök üzembe helyezésére és minőségi átvélelére azok mennyiségi átvétele után
kerül sor. A minőségi átadás-átvétel három részből áll a 7.18-7.20 pontban szabályozottak szerint.
7.18. Az üzembe hel\’ezés első szakaszában Eladó feladata a Vevő munkatársaival együttműködve a
központi eszközök telepítése a jelen szerződés 3.2 pont jáhan meghatározott teljesítési hel\ színeken. A központi eszközök telepítése során Eladó feladata:
.
eszközök installációja, fizikai IF kapcsolatok élesztése
o
alap konfiguráció felépítését: IF-ek, YLAN-ok felkonfigurálása. redundancia’ NTP, syslog.
authentikáció. ssh és web hozzáférés kialakítása, menedzsment, rendszerbe illesztése
7.19. Az üzembe helvezés második szakaszában Eladó feladata:

a jelen szerződés keretében szállított 3 db AP üzembe helyezése a jelen szerződés keretében
szállított, Vevő 1149 Budapest, Róna utca 54-56. alatti telephelyén található központi eszkö
zön.
7.20. Az üzembe helyezés harmadik szakaszában Eladó feladata Vevő WIFI rendszerében működő AP
k átregisztrálása és üzembe helyezése a központi eszközökön.
7.21. Az üzembe helyezés egyes szakaszainak befejezését követően, az adott szakasz során elvégzett
feladat elfogadására tesztelés keretében kerül sor, mely a tesztelés második és harmadik szakasza
esetében három napos tesztüzem keretében történik.
7.22. Eladó köteles tesztelések során minden szükséges tájékoztatást megadni az adott szakasz átadásátvétele során vizsgált funkciókkal és azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatko
zó igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani. Az átadás-átvétel során Vevő az átadás-átvételben
érintett funkciók működését köteles megvizsgálni, annak környezeti kapcsolataival és integráció
ival együtt.
7.23. A tesztelésekről önálló jegyzőkönyvet (tesztelési jegyzőkönyv) kell felvenni, melyben legalább az
alábbi adatokat kell rögzíteni:
tesztelés helye, ideje,
.
annak az üzembe helyezési szakasznak a megadása, melyre vonatkozóan a tesztelés lefolyta
tásra kerül,
•
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
o
minőségi átadás-átvétel legfontosabb eseményei,
o
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
o
tesztelés során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal kapcsolatos észrevé
telei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások meghatározása,
o
Vevő kifejezett nyilatkozata a tesztelés (minőségi átadás-átvétel) elfogadásáról vagy a minő
ségi átvétel megtagadásáról,
‘
a minőségi átvétel inegtagadása esetén: az átvétel megtagadásának az indoka, a megismételt
tesztelés időpontja, valamint Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos
észrevétele,
o
Felek képviselőinek aláírása.
7.24. Adott szakaszboz tartozó tesztelés sikeres, ha a tesztelés problémamentes. A tesztelés probléma
mentesnek minősül, ha az üzembe helyezett eszközök a tesztelés során hibamentesen működnek.
C)

Szolb’er licencek átadás-átvétele

7.25. A szoüver licencek átadás-átvétele mennyiségi átadás-átvételből áll.
7.26. Eladó az átadás-át’~teli eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoüverek rendeltetésszerű. jog
szerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi dokuinen
tumokat köteles Vevőnek átadni:
licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez ér
telmezeti),
o a licenckulcsok egyedi azonosítójál (amennyiben ez értelmezett).
o a licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez éiielmezett),
o
jótállásra vonatkozó dokumentumok.
7.27. Eladó a 7.26 pontban meghatározottakon kívül köteles io»áhhá Ve’ónek átadni a liceneeket elekt
ronikusan másolható formátumban (copy paste).
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7.28. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, bogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges dokumentumokat átadta-e és átadta-e licenceket elektronikusan másol
ható formátumban (copy/paste).
7.29. Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kel] Vevő nevé
nek, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának).
7.30. Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át adott
szoftver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat és/vagy nem adta
át adott licencet elektronikusan másolható formátumban (copy/paste). Az átvétel megtagadásáról
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
•
az átadás-átvétel időpontja és helye,
o
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
o
az átvétel megtagadásának az iMoka,
•
azon szoftver megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
o
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
o
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
o
Felek képviselőinek aláírása.
7.31. Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak Ic, melyre a 7.267.30 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8.

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

8.1.

Eladó jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha Vevő jelen szerződés 2.
számú mellékletének I. pontjában meghatározott termékek mindegyikét átvette valamint Eladó a
jelen szerződés 4.12 pontja szerinti oktatást megtartotta. Eladó a teljesítést követően haladéktala
nul köteles átadni Vevő jelen szerződés 14.2 pontjában meghatározott képviselőjének az alábbi
dokumentumokat:
o
a központi eszközök átvételét igazoló szállítólevel(ek) valamint tesztelési jegyzőkönyvek
egy-egy példányát,
o
Vevő központi raktárába szállítandó termékek átvételét igazoló szállítólevel(ek) egy példá
nyát,
o
az oktatási tematika elfogadását igazoló vevői nyilatkozatot, valamint
o
az oktatásokon felvett jelenléti íveket.

8.2.

Opcióból történő lehívás esetén Eladó az egyedi megrendelést teljesíti, ha Vevő az egyedi meg
rendeléssel megrendelt valamennyi terméket átvette. Eladó az egyedi megrendelés teljesítését kö
vetően haladéktalanul köteles átadni Vevő jelen szerződés 14.2 pontiában meghatározott képvise
lőjének az átvételét igazoló szállítólevel(ek) egy példányát.

8.3.

Vevő a 8.1 illetőleg 8.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 3 napon belül köteles kiállí
tani az adott feladat teljesítésére vonatkozó a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját
jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza). Vevő adott feladat teHesítésére vonatkozó telje
sítésigazolás kiállítását mindaddig megtilthatja, amíg Eladó az annak kiállításához szükséges do
kumentuniokat nem vagy nem teljeskörűen adja M.

9.

JÓTÁLLÁS ÉS GYÁRTÓI TÁMOGATÁS

9.1.

Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást (garanciát)
vállal. Ajelen szerződés tárgyát képező termékeket to\ábhá 12 hónap gyártói támogatással szál
lítja EL dó. A jótállás és a g~ártói támogatás kezdete a termék átvételének az időpontja.
II

9.2.

Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (teelmo
lógiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletben adott
termékkel szemben meghatározott műszaki specifikációnak.

9.3.

Eladó továbbá a központi eszközök minőségi átvételétől számított 12 hónapos garanciát vállal
arra, bogy a központi eszközök üzembe helyezését követően Vevő WIFI rendszere rendeltetéssze
rűen működik, a WLFI rendszerben az üzembe helyezést megelőzően működő Ácces Point-ok és
az Újonnan beszerelésre kerülő Acces Pointok a jelen szerződés keretében szállított központi esz
közökkel együttműködnek. Eladó garantálja továbbá, hogy a jelen szerződés keretében üzembe
helyezeiidő központi eszközök Vevő WEFI rendszerében az üzembe helyezést megelőzően niűkö
dő Ácces Pointok supportjának elvesztését nem eredményezik.

9.4.

Vevő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 1 7:00 óra között Eladó hibajegy-kezelő rendsze
rében vagy telefonon az alábbi elérbetőségeken teheti meg:
Hibajegy-kezelő rendszer:
Telefonszám: ±36 1 699 9090
E-mail cím: support®valkyr.hu
-

Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban (faxon
vagy e-mailen) meg kell erősítenie.
9.5.

A meghibásodásra vonatkozó hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
.
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
•
a hibajelenség oka (ha ismert),
•
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám) (kizárólag hard
verhiba esetén),
•
Vevő azon telephelyének a címe, ahová a csereeszközt le kell szállítani és ahonnan a meghi
básodott eszközt el kell szállítani (kizárólag hardverhiba esetén),
.
hibajelenség leírása,
o
a hibabejelentésig Vevő által tett intézkedések,
a
hiba hibaosztályba sorolása (szoüverhiba esetén és a 9.11 pontban szabályozott esetben),
o
hibabejelentés száma.

9.6.

Eladónak a hardver hiba esetén a bejelentést követő 4 órán belül vissza kell igazolnia a hibabeje
lentést Vevő azon elérhetőségén, melyen a hibabejelentést megtette.

9.7.

Hardverhiba esetén a meghibásodott termék helyett Új, a meghibásodott termékkel azonos gyárt
mányú, típusú terméket (továbbiakban: csereeszköz) kell Vevőnek átadni a hibabejelentést követő
munkanapon, a hibabejelentésben megadott címen. A meghibásodott terméket Eladónak kell cl
szállítania a hibabejelentésben megadott helyszínről.

9.8.

Hardverhiba esetén a csereeszközök jótállására jelen 9. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A
csereeszköz Vevő. a kieserélt hibás termék pedig az Eladó tulajdonába kerül.

9.9.

Amennyiben hard\ erhiha esetén Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem
Vagy késedelmesen lel jesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét harmadik személlyel
elvégeztetni. melynek költségét Eladó viseli.

9.10. Szofi”erhiba esetén a hiba kategóriába sorolására a 9.11 b) pont előírásait kell alkalmazni. Szoü
erhiba esetén. amennyiben a súlyos hiba 4 napon belül nem ja”-ítható, Eladónak a 4. nap \égére
elkerülő megoldással kell a hibát elhárittini. A hiba ja’ ílását a termék gyártója ‚égzi.
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9.11. Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen, bogy a meghibásodás hardverhiba vagy szofl
verhiba következménye, Feleknek az alábbiak szerint kell eljárnia:
a) Vevő Eladó erre vonatkozó kérése esetén elvégzi Eladó által meghatározott diagnosztikai
vizsgálatokat, illetve Eladó instrukciói alapján megkíséreli a hibaelhárítást, amennyiben ez le
hetséges,
b) a hibák az alábbi hibaosztályba sorolandók:
súlyos hiba: olyan működési illetve szolgáltatáskorlátozással járó szo~ver vagy hardver
rendellenesség, amely már működési korlátozást okoz. Súlyos hiba egy olyan automati
kus funkció hiánya is, amely manuálisan módszerrel pótolható.
.
nem súlyos hiba: olyan kisebb szo~ver vagy hardver rendellenesség, mely kényelmet
lenséget okoz, de a rendszer működőképességét nem befolyásolja. Nem súlyos hibák le
hetnek dokumentációs vagy más osztályba nem besorolható kisebb rendellenességek.
c) amennyiben Eladó a hiba hibaosztályba sorolásával nem ért egyet, az okok megadásával kez
deményezheti a hiba hibaosztályának módosítását. A hiba hibaosztályba sorolása kizárólag
Vevő jóváhagyásával módosítható. Felek szükség esetén egyeztetést tartanak a hiba hibaosztá
lyának módosításáról. Felek jelen pont szerinti egyeztetése a hiba határidőre történő elhárítását
nem késleltetheti.
d) a hiba hibaosztályba sorolásának módosítását Eladó is kezdeményezheti (az okok niegadásá
val) a hibaelhárítás során tett intézkedésekre figyelemmel. A hiba hibaosztályba sorolásának
módosítására a c) pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
e) a hiba kezelésére vonatkozó határidők:

I

Hibaosztály

~
~

Súlyoshiba
Nem súlyos hiba

Nyugtázási
idő
4óra
1 nap

I

I

A hiba okának
me~ál1apítása
2nap
30 nap

I

f~ amennyiben a hibaelhárításhoz Vevőnek szükséges információt adnia vagy Vevőnek kell be
avatkoznia, úgy a hiba megoldásának határidejébe nem számít bele Eladó Vevő közreműködé
sére vonatkozó kérése és Vevő közreműködése (válaszadása, beavatkozása) közötti idő
g) Eladónak a hiba okának megállapítását követően a hibát az alábbiak szerint kell elhárítania:
•
hardverhiba esetén a 9.7-9.9 pontban szabályozottak szerint,
•
szo~verhiba esetén a 9.10 pontban szabályozottak szerint azzal, hogy az átmeneti meg
oldás biztosítására megállapított határidő kezdete a hiba bejelentésének időpontja.
9.12. A gyártói támogatás keretében a 9.1 pontban meghatározott idő alatt legalább az alábbiakat kell
biztosítani:
o bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfissítéseihez;
• 7x24 órában telefonos illetve e-mail-es hozzáférési lehetőség a gyártó szakértőihez, akik segí
tenek a felmerülő problémák megoldásában (ideértve a WIFI rendszer egységes működése vo
natkozásában felmerülő problémák megoldását);
o a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez knpcsolódó szoftverfris
sítések díjmentes letöltési lehetősége.
9.13. Eladó a 9.10 és 9.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében a szoftverek átadásának
napján megadja Vevő jelen szerződés 14.1 a) ponijában meghatározott képviselőjének azt az el
érési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő szá
mára a 9.10 és 9.12 pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételét.
9.14. Ameniw iben a jelen szerződés keretében szállított eszközök üzembe hel) ezése. rendszerbe illesz
lése, működése a korábban (Jelen szerződés hatál\ halépését megelőzően) beszerzett Ácces Point
okjótállási feltételeit. rendeltetésszerű működését hefohásolja. Eladó köteles Vevő ezzel kapcso
latos valamennyi kárát megtéríteni. A korábban delen szerződés hatáhhalépését megelőzően) he

.

.:

‘

szerzett Acces Point-ok meghibásodás esetén—amennyiben a meghibásodás ajelen szerződés ke
retében szállított és üzembe helyezett központi eszközök működésére vezethető vissza az esz
közöket Eladónak kell javítania az alábbiak szerint:
bejelentést fogad email-en és telefonon munkaidőben (munkanapokon 8 óra időtartamban)
a bejelentést követő munkanapon fel kell venni a kapcsolatot Vevővel és a hibát el kell háríta
ni az alábbiak szerint :
az AP-k tekintetében a hibát 5 munkanapon belül cl kell hárítani
a hibajavítás idejére csere eszközt kell biztosítani.
—

-

9.15. A jelen pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
így különösen a csereeszközök költségét, szállítási költséget, 9.14 pontban foglaltak teljesítésével
kapcsolatos költségeket Eladó viseli.

—

—

10.

KÖTBÉR

10.1. Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős ajelen szer
ződés 2.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig jelen szerződés 2. számú mellékletének I.
pontjában meghatározott termékeket Vevő nem veszi át. A késedelemi kötbér mértéke minden
megkezdett késedelmes nap után:
‚
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%
‘ a késedelem 11. napjától napi 1 %.
A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
10.2. Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben jelen szerződés 1 .3 pontja alapján kibo
csátott egyedi megrendelést az abban megadott határidőig olyan okból, amelyért felelős nem tel
jesíti. A késedelemi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után:
o a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
‚
a késedelem 11. napjától napi 1 %.
A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a.
10.3. Eladó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke:
o jelen szerződés 1 .1 pontjában meghatározott feladat esetében a fix rész nettó értékének 15%-a,
‘ jelen szerződés 1.3 pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelés hibás teljesítése esetén az
egyedi megrendelés nettó értékének 15%-a.
Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén Vevő szavatossági igényt nem érvényesílhet
Eladóval szemben.
10.4. Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén nieghiúsulási kölbér fizetésére köteles, melynek mér
téke jelen szerződés nettó értékének 25%-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyi
ben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja,
vagy Vevő jelen szerződéslől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér ér
vényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
10.5. Eladó a jelen szerződés 1.3 pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelés meghiúsulása esetén
ineghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizeti. A meghiúsulási köthér mértéke az egyedi megrende
lés nettó értékének 25 %—a Az egyedi megrendelés meghiúsulinak tekintendő. amennyiben Vevő
Eladó súlyos szerződésszegése miatt sz egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondja. vagy
Ve’ ő az egyedi megrendeléstől Eladó súl\ os szerződésszegése miatt eláll.
10.6. \‘e\ő a köthérigényéről köthérértesítőt állít ki. mel\ nek összegét jogosult Eladót megillető díjha a
Kbt. szabályainak betartása mellett beszámítani.
l-l

10.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —jogosult a
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megűzetése nem
menetesíti a teljesítés alól.
—

11.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÍ)NTETÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

11.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
Írásban módosíthatják.
11.2. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a jelen szerződés 10.1 pontjában meghatározott esetben eléri a
maximumot,
c) Eladó valamely
az a)-b) pontban nem nevesített
jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett Írásbeli értesítésével a
jelen szerződés 1.3 pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondani.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha
a) Eladó az egyedi megrendelés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér jelen szerződés 1 0.2 pontjában meghatározott esetben eléri a maximumot,
c) Eladó valamely az a)-b) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott és az
egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatos kötelezettségét saját érdekkörében felmerült
okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem
teljesíti.
Az egyedi megrendelés azonnali hatályú felmondása a szerződés hatályát nem érinti.
—

—

11.4. Vevő jogosult választása szerhu jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

—

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

—

11.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
11.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta cl.
11.8. Eladó \1evő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére. az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
11.9. Az azonnali halál’ ú Í’elmondásról írásban kell értesíteni a másik felet.
me2szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézhesítésének napja.
11.1 0.A felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatál) ál nem érinti.

A szerződés

12.

FELHASZNÁLÓI JOGOK, JOGSZAVATOSSÁG

12.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével a Jelen szerződés keretében szállított szoftverekre
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizárólagos
szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan
adott szoftverre vonatkozóan a licene
szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre vonatkozó licenc
szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási Jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó
dokumentációkra. Vevő Jelei) pont szerinti felhasználási Joga kiterjed minden ismert felhasználási
módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
—

—

12.2. Vevő a Jelen szerződés keretében szállított szofívert kizárólag a Jelen szerződésben valamint adott
szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy amennyiben Jelen
szerződés a szoftver licence szerződéssel ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, Jelen szerződés
rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert nem jogosult
harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a szofíverről
biztonsági másolat kivételével másolatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti
közzé, nem adhatja tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak
érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes
termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.
—

—

12.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Jelen szerződés keretében szállított valamennyi terinéken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan Joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő Jelen szerződés szerinti Jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
akadályozza.
12.4. Eladó kijelenti és garantálJa, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett Jelen szerződés teljesitésének vonatkozásában Jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő, Jelen
szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési
Jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

12.5. Eladó szavatolja, hogy amennyiben Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más
személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket
köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti Jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik,
illetve azt nem korlátozzák vagy akadályozzák.
12.6. A Jelen pontban szabályozott felelősségvál lalások (jogszavatossági vállalás) Eladót Jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
Jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

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

13.

TITOKTARTÁS

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nvilvánosságáról szóló szahályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Jelen szerződés lényeges
tartalmáról.
13.2. Felek kötelesek Jelen szerződés teliesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra Jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni. azokat nyilvánosságra nem
I (~

hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és
tudomásul veszi és e]fogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
választása szerint
a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
—

14.

-

FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Vevő részéről:
Név: Molnár Imre
Beosztás: Rendszerüzemeltető mérnök
Telefon szám: ±36-1-795-4233
Mobiltelefon szám: ±36-30-912-349
E-mail cím: Molnar.knre@nisz.hu
b)

Eladó részéről:
Név: Kardos Zsolt
Beosztás: hálózatbiztonsági mérnök
Telefon szám: +36 1 699 9090
Mobiltelefon szám: ±36 30 911 7170
E-mail cím: zskardos@vallcyr.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Név: Bogó Viktor
Beosztás: Projektmenedzser
Telefon szám: ±36-1-795-7013
Mobiltelefon szám: ±36-30-409-3345
E-mail cím: Bogo.Viktor~nisz.hu
és
Név: Mészáros Károly
Beosztás: IP hálózat osztályvezető
Telefon szám: +36-1-795-7196
Mobiltelefon szám: ±36-30-535-3724
E—mail cím: Meszaros.Karoty~~nisz.hu
14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bánnelyik
Fél
jogosult
a
14.1-14.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója szemét\ él meg’áltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak.
bogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapesolattartókteljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást. elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni A kapcsolattartóieljesítésigazoló szeméh’ében bekövetkezett változás a másik Féllel
7
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való szerződésszerű közléstől hatályos.
14.4. Szerzödő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

—

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

—

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

15.

VIS MAIOR

15.1. Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye.
15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek olyan okból amelyért Eladó nem felelős, Eladó részéről elhárítbatatlanul következnek be
és amelyek Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek különösen
sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén.
A vis maiornak közvetlen összernggésben kell állnia az Eladó tevékenységével, mely
összefliggést Eladónak Írásban igazolnia szükséges.
15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.4. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll
választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani Vagy a szerződéstől elállni. Ez
esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

—

16.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szö”egének
rendelkezését kell alkalmazni.
16.2. Felek kijelentik. hogy nem \álik a szerződés lartalmá\á minden szokás. amel’ nek
alkalmazásában a Felek koiábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek. és minden gyakorlat.
amelyet egymás között kialakítottak. továbbá minden olyan szokás és gyakorlat. melyet az adott

;:

üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.
16.3. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.4. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen
kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
16.5. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel össze~iggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.6. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.
16.7. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesÍtéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett Írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.
Jelen szerződés 16 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban készült,
melyből 4 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:

Budapest, 2018.

Műszaki leírás (Közbeszerzési műszaki leírás, műszaki megfelelőségi nyilatkozat)
Szerződés tárgyát képező termékek, azok ára, egységára
Eladó szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat TIB (minta)
-

.~

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Vevő

Böröez Gergely
ügyvezető
Valkyr Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó
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nyilvántartási Számú szerződés 1. számú melléklete

Műszaki leírás
(Közbeszerzési műszaki leírás, műszaki megfelelőségi nyilatkozat)
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KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
„Ajánlatkérő jelenlegi WIFI rendszerének bővítéséhez szükséges eszközök és licencek szállítása a
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKJR3) című, KÖFOP-1.O.OVEKOP-15-2016-00020 számú projekt keretében”

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNHKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.
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1.

A beszerzés tárgya

A beszerzés tárgya: Ajánlatkérő jelenlegi WIFI rendszerének bővítéséhez szükséges alábbi eszközök és
licencek szállítása:

a

központi kontrollerpár kiváltása a jelen műszaki leírásban meghatározott követelményeknek
megfelelő új, központi eszközökkel,
Ajánlatkérő WIFI rendszeréhez illeszkedő M8 db (plusz 30% 44 db opció) Access Point (a to
vábbiakban: AP), valamint tartozékai, melyekkel az AP-k üzembe helyezhetőek, felszerelhetőek
(fali konzol, stb.)
az ebben a beszerzésben beszerzendő (fix ± opció) és a meglévő eszközök (Id. 2. pont) műkö
déshez szükséges megfelelő darabszámú Iicenc.

A cél a NISZ jelenlegi NISZ vendég WiFi szolgáltatásának kapacitás bővítése, a jelenlegi környezettel
való teljes mértékű együttműködéssel, egységes menedzsment rendszerrel.
Az Ajánlattevő által megajánlott eszközöknek és tartozékoknak illeszthetőnek kell lenniük a NISZ meg
lévő Aruba központi WiFi rendszerében jelenleg üzemelő access pointokhoz, különös tekintettel az Új és
a meglévő AP-k közös menedzselhetőségére. A funkcionális együttműködés a komplett üzemelő rend
szer valamennyi elemére (hardverre és a licencekre) elvárt, beleértve a felügyeleti funkciókat is.
Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy jellegé
nek egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy típusra tör
ténő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcio
nális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket érti.

1. A jelenlegi környezet bemutatása
A rendszerben jelenleg 2 db Aruba 7220 központi kontrollerhez (HA), georedundáns működésű VRRP
párhoz kapcsolódnak az alábbi AP-k:
o

392
o
o
o

darab Aruba access point:
54 darab AP-115
313 darab AP-205
25 darab AP-225

Illetve telepítés alatt 130 darab AP-205
o

a telephelyeken access pointok vannak telepítve az alábbi licencekkel:
o 605 darab AP licenc
o 605 darab PEFNG licenc
o 605 darab RFProtect licenc

o

a telephelyek NTG felületen MPLS VPN technológiával csatlakoznak a központi georedundáns
in&ash-uktúrához

2, t{l\ ~í r~Ltk
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N’ cries ajánlattevő a következő fejezetekben részletezen kö’ e’elménveknek megfelelő termékek szállj
tását kell vállalja.
‚-‚

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek, valamint
nem lehetnek az adott gyártónál kiü~tóként semmilyen módon megjelölt eszközök, mivel legalább 5
éves fenntartási időszakra tervezettek. Eszközfajtánként (központi eszközök, AP, konzol) csak egyetlen
típus ajánlható meg.
A megajánlott eszközöknek teljes mértékben, a NISZ ASZF-ben meghatározott (99,8%) SLA szint
csökkenése nélkül kel] együttműködnie ajelenleg üzemelő WiFi Access Point-okkal.
Az üzembe helyezési feladatokat, valamint a szükséges teszteléseket az üzemelő környezet üzemkiesése
nélkül, vagy a NISZ által, az Ajánlattevővel egyeztetett átterhelési időablakban kell végeznie Ajánlatte
vőnek, a jelen beszerzés részeként.

2.2.
•
•
o

o
o

Központi eszközökkel kapcsolatos elvárások
Egységes üzemeltetési és egységes monitorozási lehetőség, konfigurálás biztosítása minden
AP felett a meglévő eszközökre és a szállítandó műszaki megoldásra kiterjedően.
A rnegajánlott eszközök legyenek képesek legalább 2000 AP vezérlésére georedundáns kör
nyezetben, melynek részét képezik a jelenlegi környezetben üzenielő AP-k.
A kontroller szoftver saját technológiával működjön, ne tartalmazzon OEM vagy 3rd party
elemeket, a hibaelhárítás, üzemeltetés megkönnyítés érdekében és az SLA szint biztosítása
miatt.
A megajánlott eszközök legyenek képesek arra, hogy egy eszköz kiesése esetén is a hálózat
zavartalanul működjön tovább a georedundáns menedzsment környezetben.
A meglévő Aruba WiFi eszközökkel legyenek teljes mértékben együttműködőek a szállítandó
műszaki megoldás és AP-k. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan jelenti, hogy a je
lenleg működő Aruba 115, 205, valamint Aruba 225 AP-k és a szállítandó eszközök (AP-k)
egymás rádiós hatósugarában vegyesen telepítve is probléinainentesen működnek.
Hitelesítési szerver kiesése esetén automatikus fallback második szerverre
~ niulticast snooping védelem
A központi eszköz 1 9”-os rackbe szerelhető legyen
Az eszközöknek a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel kell rendelkez
niük.
Az eszközök mindegyike redundáns AC tápegységgel kell, hogy rendelkezzen’
Az eszközöknek legalább 2 darab dual media (10/l00/I000BASE-T és SFP) porttal kell ren
delkezniük (kontrollerenként).
Az eszközöknek legalább 4 darab az eszköz gyártója által támogatott SFP+ interface-el kell
rendelkezniük (központi eszközönként).
Mindkét kontrollernek I darab a kontroller által támogatott transceivert is kell tartalmaznia
a későbbi uplink sávszélesség bővítéshez az alábbi műszaki jellemzökkel:
Transceiver típusa:
SFP+
Optikai átvitel kategória:
SR
Átviteli közeg:
Multimódusú fényvezető (MMF)
Használt optikai hullá3nhossz:
850nm
Optikai csatlakozás típusa:
LC
Hatótávolság:
300m (MMF OM3 kábelen)
Adatátviteli sebesség:
lOGBiUs
Az eszközök legyenek képesek teljesen testre szabható webes hitelesítési felület kialakítására a
vendég tUhasználók számára.
Spektrum analízis ehárásai
Legyen képes spektrum analízis készítésére.
-
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Legyen képes felfedni, megmutatni a spektrumokat és csatornákat érő terheléseket (nem WiFí
rádiós eszközök).
Logolás elvárásai
Támogassa a távoli syslog. vagy biztonsági információ és eseménykezelő (SIEM) rendszerbe
történő logolást
Támogassa a különböző alrendszerek (biztonsági, hálózati, wireless, debug) syslog üzenetek
küldésének beállítását
Támogassa az SNMP vl/2/3-mat.

Az AP eszközökkel kapcsolatos elvárások
A megajánlott AP rendelkezzen fali rögzítő konzollal
A megajánlott AP-nak a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel kell ren
delkeznie
A niegajánlott AP-k rendelkezzenek WiFi Alliance minősítéssel
A megajánlott AP-k teljes funkeionalitással működjenek együtt a megajánlott központi eszkö
zökkel.
A megajánlott AP-knak minden, elfogadott WiFi szabványt követő kliens eszköz kezelését —a
WiFi Alliance minősítésével igazoltan- tudni kell egyidejűleg biztosítania: 802.1 Ia, 802.1 Ib,
802.llg, 802.lln, 802.llac
Az eszközök támogassák az alábbi, szabványos titkosítási algoritmusokat: WPA2/AES-256
CCMP és AES-GCM
A megajánlott AP-k tekintetében előírás, bogy szabványos PoE tápellátással és külső tápegy
ségből is képesek legyenek üzemelni
A megajánlott AP-k MESH képesek legyenek
A megajánlott AF-knek TPM ehippel kell rendelkeznie
A megajánlott AP-k segítségével a meglévő rendszer képes legyen optimalizálni a kiszolgált
területet a sugárzás erősségének és frekvenciájának automatikus beállítása mellett (Adaptive
Radio Management, ARM)
2,4 0Hz és 5 0Hz rádió (legalább 3*3 MRvIO) legalább 3 db beépített antennával rendelkez
zen
Beltéri kivitelű AP-t kell megajánlani
A megajánlott AP rendelkezzen változtatható adó teljesítménnyel (1-100 inWatt között)
A megajánlott AP feleljen meg az ‚JEEE $02.3 az” ajánlásnak
A megajánlott AP rendelkezzen minimum I db 10/l00/l000Base-T kiszolgálói interface-el
(RJ45)
A megajánlott AP rendelkezzen konzol interface-szel
A megajánlott AP rendelkezzen reset gombbal
A inegajánlott AP-nak $02.1 x azonosítást kell támogatnia: a felhasználók azonosítása bizton
ságos és szabványos módon történjen
A megajánlott AP-k képesek tegyenek kiszolgáló és monitorozó szerepkörben is üzemelni
A megajánlott AP-k képesek legyenek a meglé’ő és megajánlott központi eszközök alá here
gisztrálni. a beállított szolgáltatásokat megvalósítani és terjeszteni
A niegajánlott AP—k leg\ enek képesek teljes mértékben egytitimiiködni a megajánlott központi
eszközökkel. Amennyiben ehhez külön lieenc szükséges. úgy annak is az ajánlat i-észét kell
képeznie.
2$

G

A menedzsment felület tegye lehetővé a lokális vagy távoli AP eszközök állapotának monito
rozását (PId.: csatorna kihasználtság, kapcsolódó kliensek száma)
Adaptive Radio Management (ARM) támogatás
Á Jelenleg üzemelő Aruba I 15, 205 valamint Aruba 225 AP-knak és a megajánlásra kerülő
AP-knak egymás rádiós hatósugarában vegyesen telepítve is problérnamentesen kell működnitik.
A megajánlott AP eszköz elvárt performancia mutatói:

•
•

Minimum 400 Mbps átviteli sebesség 2,4GHz &ekvencián
Minimum 850 Mbps átviteli sebesség 5GHz ü-ekvencián.

•
G

2.4.
•

G

Az eszközökkel együtt szállítandó licencekkel kapcsolatos elvárások:
A fenti paraméterek teljesüléséhez szükséges, megajánlandó licenceknek a beszerzéssel meg
valósuló wifl környezettel teljes kompatibilitást kell biztosítania. Ez a Jelenleg üzemelő és a
megajánlott AP-kra is vonatkozik.
A megajánlott licenceknek biztosítaniuk kel] a szállítást követően üzemelő központi eszközök,
valamint a Jelenleg üzemelő a 2. pontban meghatározott darabszámú AP és a jelen beszer
zésben megajánlott AP-k működését teljes kompatibilitással, az elvárt 99,8%-os SLA szintet
biztosítva.
Olyan mennyiségű lieene, amely biztosítja a megajánlott és a Jelenlegi Acces Pointok műkö
dését a megajánlott központi eszközökkel. Amennyiben a központi eszköz licencelendő, akkor
biztosítani kell a licenc darabszámok növelésének lehetőségét legalább 2000 AP darabszámig,
Jelen dokumentum 3.2 és 3.3 fejezetének követelményeinek megfelelően. Az tizeinelő ÁP-k
Jelenleg érvényes licenc környezettel rendelkeznek, ezek érvényes licenc politikáját a szállított
terméknek is biztosítania kell az üzemelő és a szállítandó AP-kra és a központi eszközökre.
—

G
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Biztonsági követelmények:
Integrált Trusted Platfonn Modul (TPM)
Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és Tacacs+ alapon
A megajánlott eszközök közösen legyenek képesek detektálni az inltastruktúrát célzó rádiós
támadásokat és védekezni azok ellen.
A megajánlott eszközök közösen legyenek képesek védeni a hálózat felhasználóit az infrast
ruktúrát célzó támadásoktól
A mnegajánlott eszközök közösen legyenek képesek megakadályozni, hogy a hálózat már azo
nosított, ismert felhasználói egy másik wireless hálózatra csatlakozzanak (szomszédos hálóza
tok, mobil hotspotok)
A megajánlott eszközök közösen legyenek képesek detektálni és megakadályozni, bogy rend
szeridegen wireless kiszolgáló eszközt csatlakoztassanak a hálózati inf}astruktúrához
(connected rougue AP)
A megajánlott eszközök közösen legyenek képesek megakadályozni, bogy egy rendszeride
gen, rouge AP-hez csatlakozni lehessen
A megajánlott eszközök közösen legyenek képesek felderíteni a hálózati interferenciáha kerü
lő. szomszédos “agv támadó szándékú eszközök adatait (MAC, SSID, csatorna) illet’e az eze
ket a rendszeridegen eszközöket hasznátó kliensek adatait
A beépített tűzfal biztosítsa az eg\ es SSID-k adatforgalmának elszeparátását a többi SSID-iől
‘5

o

o

•

A beépített tűzfal biztosítsa a felhasználók szerepkör/identitás/esoport alapú besorolását. A be
sorolás alapján az egyes csoportokra /identitásokra/szerepkőrőkre más-más hálózati elérést (el
térő tűzfal szabályrendszerek, eltérő home, vian) és forgalomszabályozást lehessen kiosztani
A felhasználó szerepkörök /hálózat/eszköztípus alapján konfigurálhatóan egyes weboldalak
elérhetőségét, hálózati forgalmi korlátozását vagy QoS-t lehessen kiosztani
Gyártó rendelkezzen automatikusan frissülő szolgáltatással, mely alapján a központi eszköz
blokkolhatja a gyanús/veszélyes webhelyek elérését a felhasználóknak, így bot net-hez köthető
helyeket, mailware-t terjesztő oldalakat, Spam tevékenységet segítő oldalakat, spyware és ké
retlen reklámokat támogató adware oldalakat

3. Oktatás
Ajánlattevő feladata lesz az üzemeltetőknek rendszeradminisztrációs ismeretekből tanfolyamot tartani.
Az oktatás teljesítésével kapcsolatos további előírásokat a szerződés-tervezet tartalmazza.

4. Minőségi átvételi követelmények
A központi eszközök minőségi átvétele három,
részből áll:

—

alább felsorolt ás a szerződés-tervezetben részletezett,

-

1. A központi eszközök üzembe helyezése a meghatározott helyszíneken.
2. Jelen szerződés keretében szállított 3 db AP üzembehelyezése a központi eszközökön.
3. Ajelenleg az Ajánlatkérő rendszerében üzemelő AP-k átregisztrálása az Új központi eszközökre.

4. Garanciális feltételek
Ajánlattevőnek a megajánlott teremékekre 12 hónap jótállást valamint 12 hónap gyártói támogatást kell
biztosítania a termék árába beleértve. A jótállással valamint a gyártói támogatással kapcsolatos előírá
sokat a szerződés-tervezet tartalmazza.
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Műszaki megfelelőségi nyilatkozat

IS. számú melléklet
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negrtiánlotl eszközük műszaki metefelelőssérnéról

Alulirotl Börőez Gereely, ninI a(z) Valk3r Informatikai Kft. (székhely:
Wb.) cégjegyzésrejogosult képviselője a NlSZNenizeti

025 Budapest, Szetta köz

Infokoniniunikációs Szolgáltató Zárlkörűen

Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által indított .‚Ajánlatkérö jelenlegi WIFI rendszerének

hűvitóséhez szükséges eszközök és licencek száflitása a Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) című, KOFOP-I’0.0’VEKOP-15-2016-00020 szánná
projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás során a inegajánloll tennékeknek a Közbeszerzési
Műszaki leirásában megltatározon követelményeknek való meafelelöségél az alábbiakban igazolom.
1. Az AP eszköz részletes műszaki elvárásai
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2. Kőzponti eszközök (kontrollerek) részletes műszaki olvárásai
Kozponti eszkozule (kontrollerek)
részletes műszaki elvárásai
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3. Központi eszközökhöz (kontrollerek) szállitandó transceiver-ek részletes műszaki elvárásni
Központi eszközökhöz (kontrollersk)
szállított tranoeeiver—ek részletes
mászaid elvárásai
Akontruller ~Dl lámocasott
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nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

Szerződés tárgyát képező termékek, azok ára, egységára
I. Fix rész

Megnevezés

Gyártmány, típus

Áruba 7240XM (RW) Controlter (+ I-WE IY Partner-Branded
NBD_Support_SVC)
Aruba P50-350-AC 350W AC Power Supply (+ I-WE IY Partncr-Branded NBD Support SVC)

Aruba

Mennyiség,
mennyiségi
egység
2db

Aruba

Aruba PC-AC-EC Coat Euro AC Power Cord

Nettó egységár

Nettó összár

7 199 100 Ft

14 398 200 Ft

2db

79 900 Ft

159 800 Ft

Aruba

4db

900 Ft

3 600 Ft

Aruba IOGBASE-SR LC Connector SFP± XCVR (I-WE IY Partncr-Branded NBD Support SVC)
Aruba AP-325 Dual 4x4:4 802.1 lac AP (+ HPE lY PartnerBranded NW Support SVC)

Aruba

2db

200 200 Ft

400 400 Ft

Aruba

148db

225 300 Ft

33 344 400 Ft

Aruba ÁP-220-MNT-WIW Mt Basic White Kit

Aruba

148db

3 800 Ft

562 400 Ft

Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lie E-LTU (+ HPE 1Y PartnerBranded NW Support SVC)
Áruba Cntrlr Per AP PEF Lic E-LTU (+ IWE IY Partner-Branded
NBI)_Support_SVC)
Ai-uha Cntrlr Per AP RFProtcct Lie E-LTU (I-WE IY PartnerBranded_NBD_Support_SVC)

Aruba

148db

13 800 Ft

2 042 400 Ft

Aruba

148db

13 800 Ft

2 042 400 Ft

Aruba

148db

13 800 Ft

2 042 400 Ft

54 996 000 Ft

Osszesen ár:

35

II. Opció

Megnevezés

Gyártmány, típus

Aruba ÁP-325 Dual 4x4:4 802.1 lac AP (+ HPE IY Partnei-Branded_NBD_Support_SVC)
Áruba ÁP-220-MNT-WIW Mt Basic White Kit
Aruba Cutiir Per AP Capacity Lie E-LTU (-‘- FIPE 1Y PartnerBranded_NBD_Support_SVC)
Aruba Cntrlr Per AP PEF Lie E-LTU (+ FWE IY Partner-Branded
NBD_Support_SVC)
Áruba Cntrlr Per AP RFProtect Lie E-LTU (F~E IY PartnerBranded_NBD_Support_SVC)
Osszesen ár:

Aruba

Mennyiség,
mennyiségi
egység
44db

Aruba
Aruba

Nettó egységár

Nettó összár

225 300 Ft

9 913 200 Ft

44db
44db

3 800 Ft
13 800 Ft

167 200 Ft
607 200 Ft

Aruba

44db

13 800 Ft

607 200 Ft

Aruba

44db

13 800 Ft

607 200 Ft
119O2000Ft
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nyilvántartási számú szerződés 3. számú melléklete

Eladó szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói

4.1.1.1.1.1.1. A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert
meghatározott körbe nem tartozó alvállalkozók:

—

a 2. pontban

—

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
AlváHalkozó feladata:
Nyilatkozom, bogy a Jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áfl(nak) a Kbt. 62. ~ (1) be
kezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.
4.1.1.1.1.1.2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt vett:-

Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.

Budapest, 2018
Böröcz Gergely
ügyvezető
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nyilvántartási számú szerződés 4. számú

N I S Z

melléklete

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCtÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

I~IflWVJ[j~
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégfegyzéknek megfelelően):

Rövid név (cégjegyzéknek megfélelően):

Valkyr Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság

ValkyT KR

Cé~jeEyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
01 09 929529 szám (megfelelő aláhúzandó):

Uniós adószám:HU 14998603

Adószám: 14998603241
Kapcsolattartó adatai

Beosztás: hálózatbiztonsági mérnök

.

Nev: Kardos Zsolt
Telefonszám: ±36 1 699 9090, ±3630 911 7170

E-mail cím: zskardos@vaHc’r.hu

Cím
Székhely (ország, irányitószánb város, utca, házszám):
1025 Budapest, Szeréna köz 6./B
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
ua.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város. utca, házszám): 1025 Budapest, Szeréna köz 6./B
Cégnév: Valkyr KR

Számlázási Cím (ország, irá nyitószám, város, utca, házszám):
1025 Budapest, Szeréna köz 6./B
Számlavezető bank
Neve: Unicredit
Bankszámla száma;
Bankszám~a devizaneme:
1091 8001-000000S1-62810001
HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvénye/c alapján, az irreleváns sorban
NEAl-ct kell beírni~ amelyik sor vonatkozik a par/nerre, ott IGEN-t)
__________________________________
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A.
fejezet,
l69.*.(h)]:

IGEN
Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]:
Milyen tevékenység alapján: NEM

KATA [2012. évi CXLVII. törvén”]: NEM
Dátum:..2~tQ~Z$’

Különbözet szerinti

Önszámlázás [áfa tv. l69.~.(l)]:

elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. feje NEM
zet, 169.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes[áfa
fejezet]: NEM
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
K1VA [2012. évi CXLVII. törEVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
vény]: N ElVI

~

~
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nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete

NISZ
TELJESÍTÉST ÍGÁZOLO BIZON’ LÁT

Készült
Hely:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nenneti Infokornrnunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Dátum:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő Q) neve, beosztása:
(a TIE aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIE jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti iitemeidátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokurnentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
niinőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. Á Fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
Uóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
‚

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

~t)

