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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító:
20182
Székhely:
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám:
Cg. 01-10-041633
Adószám:
10585560-2-44
Bankszámlaszárn:
K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli:
Szabó Zoltán Attila
Képviselő titulusa:
vezérigazgató, mint Vevő
másrészről az
ATOS Magyarország
KEF azonosító:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Kft.
100008
1038 Budapest, Váciút 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em
01 09 710062
10378144-2-41
13100007-02510510-00463485
Troszt Béla Dezső és Csikós Péter
bid & projektmenedzser és műszaki szakértő, mint Eladó

Areus Zrt.
KEF azonosító:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

100159
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
01 10 047135
23469507-2-41
11600006-00000000-64985936
Nagy Péter
vezérigazgató, mint Eladó

Poll Computer PC Kft.
KEF azonosító:
200592
Székhely:
2613 Rád, Liget utca 3.
Cégjegyzék szám:
13 09081942
Adószám:
11820534-2-13
Bankszánilaszám:
10300002-10678565-49020012
Képviseli:
Soós Gábor
ügyvezető igazgató, mint Eladó
Képviselő titulusa:
RacioNet Zrt.
KEF azonosító:
100082
Székhely:
1117 Budapest, Hauszmann Alajos ii. 3/A.
Cégjegyzék szám:
0110045565
Adó szám:
13846606-2-44
Bankszámlaszám:
10102093-56990600-01000008
Képviseli:
Schmidt Pál
Képviselő titulusa:
általános vezérigazgató-helyettes, mint Eladó
77

SERCO Kft.
KEF azonosító:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

100088
1037 Budapest Bécsi Út 314.
01 09 709321
12906240-2-41
10102237-61905800-01004008
Wéber Tamás
ügyvezető, mint Eladó

Silicon Computers Kft.
KEF azonosító:
100091
Székhely:
1118 Budapest, Zólyomi üt 23.
Cégjegyzék szám:
01 09 465189
Adószám:
12095144-2-43
Bankszámlaszám:
14100000-11470849-01000001
Képviseli:
Lehoczki Gábor
Képviselő titulusa:
ügyvezető igazgató, mint Eladó
WSH Kft.
KEF azonosító:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

100115
1117 Budapest, Budafoki űt 97.
01 09461038
12048898-2-43
10300002-20378729-00003285
Nemes Csaba
ügyvezető, mint Eladó

(a továbbiakban együtt: Eladó) között (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kap
csolódó szolgáltatások beszerzése” (1. rész: x86) tárgyban lefolytatott központosított közbe
szerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerzö és az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO1SRVTI7
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2020. október 26.
keretösszege: 60.000.000.000 forint ÷ Afa.

Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést meghatalmazás
alapján az összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.
—

—

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésböl eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges fele
lősséget vállal.
2
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Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hi
vatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására
jött létre. A „Kormányzati Felhőhöz kapcsolódó „Speciális migrációs eszköz” beszer
zése” tárgyú eljárás eredményeképpen létrejött jelen szerződés alapján Vevő megrendeli
és megveszi, az Eladó pedig eladja, leszállítja és üzembe helyezi a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott mennyiségben és részletezés szerint (Megrendelt
tennék- és árlista, melyet az Eladó ajánlatának részét képező Ajánlattételi lap
nak/árrészletező táblázat megfelelően kell kiállítani), jelen szerződés 1. számú melléklet
ében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő termékeket.
—

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az Areus Zrt. (1037
Budapest, Montevideo u. 5.) teljesíti.
2.3. A szerződés teljesítésének részletes szabályai jelen szerződésben és annak melléklet
ben kerültek meghatározásra.
3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladó a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül köteles teljesíteni. Vevő előteljesítést elfogad. ‘

3.2

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Amennyiben a Szerződés mindkét fél által
történő aláíráskor:
a) Vevő már rendelkezik a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben
a Rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, úgy jelen szerződés
a mindkét fél által történő aláírással lép hatályba.
b) Vevő még nem rendelkezik a Rendelet 13. * (1) bekezdésének a) vagy b) pontja
szerinti záró tanúsítvánnyal úgy a hatályba lépés napja a Rendelet 13. * (1) bekezdésének
a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsítvány)
niegszerzését követő nap. Vevő a Záró Tanúsítvány kézhez vételérőt haladéktalanul, de
legkésőbb 2 munkanapon belül köteles értesíteni Eladót. A 320/2015. Korm. rendelet
13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba
lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő Iejártát
követő napon.
c) A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Vevő a szerződés aláírásakor
tájékoztatja Eladót.

1 A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja, mert Vevő 2018. október 5-én KSZ
54143913/2018 számon (EMIR szám:20~8/08IAJ070S8) a Rendelet 13. * (1) bekezdésének a) pontja szerinti támogató tartalmú
tanúsítványt kapott.
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3.3

A szerződés megszűnik, amennyiben mindkét tél a szerződésben meghatározott feladatait
szerződésszerűen teljesítette.

3.4

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

4. A teljesítés helye
4.1. Teljesítés helye: 1145 Budapest, Róna ii. 54-56. vagy 1121 Budapest, Konkoly-Thege Út
29-33. vagy más Budapest közigazgatási határán belül található helyszín. Vevő legkésőbb
a teljesítés előtt 5 munkanappal pontosítja a teljesítés helyét.
Felek a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerint a teljesítés helyének módosítását, olyan
módosításnak tekintik, amelynek feltételei előre megismerhető módon, egyértelműen
rögzítésre kerültek a szerződésben.
4.2. Eladónak szerződés 4.1 pontja szerinti teljesítési helyen kell: a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközöket átadni, leszállítani és telepíteni; valamint többek
között a licenc igazolás eredeti papíralapú példányát2, és a szerződés 5.4 pontja szerinti,
adott esetben papír alapon átadásra kerülő dokumentumokat átadni.
4.3. A licencigazolásokat a licensz(?~nisz.hu e-mail címre kell megküldeni. ~
5.

A teljesítés módja

5.1. Jelen szerződés keretében Eladónak a 2. számú mellékletében meghatározott mennyiség
ben és részletezés szerinti termékeket kell leszállítania és üzembe helyeznie. A teljesíten
dő feladatok részletes meghatározását, valamint a jelen szerződés keretében szállítandó
eszközökkel szemben elvárt részletes műszaki minimumkövetehnényeket jelen szerződés
1. számú melléklete tartalmazza.
5.2. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles
leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során
semmilyen sérülés ne érje. Eladó az eszközök beszerelését követően köteles a termékek
csomago lóanyagát elszállítani.
5.3. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak ren
deltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).
5.4. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerző
dés keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, Így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles a rendeltetés
szerű használathoz szükséges tájékoztatást elvégezni. Eladó köteles továbbá Vevőnek
eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban ha ma2 A licenc~gazelás nem releváns. mert Eladó nem szállít licencekel jelen szerződés keretében.
3 A Uceneigazolás nem releváns. mert Eladó nem szállit liceneeket jelen szerződés keretében.
(
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gyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre. akkor angol nyelven) átadni.
A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát va
lamint ajótáuás időtartamát.
Eladónak továbbá ajelen szerződés teljesítése során ajelen szerződés I. számú mellékle
tében meghatározott dokumentumokat kell elkészítenie és Vevő részére átadnia.
5.5. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a tennékeken. Eladónak a termé
keken a vonalkódot jól látható helyen (p1. sz eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy
azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jel
zés(eke)t ne takarja le.
5.6. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő két munkanapon belül fel kell vennie a
kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával és
egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket
(vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.7. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt öt munkanappal Írásban értesíteni Ve
vő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról.
Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvé
telét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel kö
zötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
5.8. Eladó az 5.7. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx~ megküldeni a szállítandó termékekről készült ki
mutatást, melynek valamennyi tennék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaz
nia:
tennék megnevezése,
tennék gyári száma,
tennék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti ki
mutatást nem küldi meg Vevőnek.
-

-

5.9. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésé
hez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
5.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul Írásban
értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól ab
ban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie
kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12. pontjában
foglaltak (kötbér érvényesítése) alkalmazását. Vevő késedehne Eladó egyidejű késedet
mét kizárja.
5.11. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) (4)
bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.
-

—
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5.12. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötele
zettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

5.13. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben valamint a
KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe,
felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem kö
vetkeztek volna be.
5.14. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára negis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
5.15. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
6.

A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (eszközök, szolgáltatások) árát, egységárát
jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
6.2. Eladót megillető díj teljes összege a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatáro
zott árak, egységárak alapján: 75.690.364,- Ft ± közbeszerzési díj ± AFA, azaz Hetven
ötmillió-hatszázkilenevenezer-háromszázhatvannégy forint + közbeszerzési díj ±
AFA.
6.3. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadók.
6.4. A 6.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár
különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatal
lal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a ki
szállítás díját, a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valam
ennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem terniékek sem a szolgáltatások
esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj
alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke
2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
—

—

6.5. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Eladó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával
egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni, azaz annak
összege a számlában külön tételsorban kerül feltüntetésre.
7.

Fizetési feltételek

7.1. A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés som
megengedett.
6

7.2. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesíté
sét adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez
köti, úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során
—

-

7.3. Eladó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
szerződésszerű teljesítését követően jogosult, amit Eladó a Vevő által aláírt Teljesítés
Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül
állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A szánilán csak a KJvI hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jo
gosult.
7.4. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mind
két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és a Licenc-információs adatlap ~ (6. szá
mú melléklet) kitöltött formában.
7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, RE: 133.) küldi.
7.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások meg
nevezése, VTSZ/SZJ/TEAOR számát,
b) a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
d) a szánilán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá
mot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
~ a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3),
g) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
7.7. A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladó
bankszámlájára a Kbt. 135. ~ (I) és a Ptk. 6:130. * (O-(2) bekezdéseiben meghatározot
taknak megfelelően, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció
ideje. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy
a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi El
adónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik
7.8. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktala
md értesíteni.
7.9. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) be
kezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

4 A Licenc-információs adatlap nem reteváns. mert Eladó nem szállít licenceketjeLen szerződés keretében.
~
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7.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüncti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerző
désben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

7.12. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeftggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedel
mének csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében a külföldi adó
illetékességű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.
7.13. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.
7.14. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
7.15. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KI”I V. pontjának rendelkezéseit kell megfele
lően alkalmazni.
8.
8.1

Átadás-átvételre vonatkozó előírások
Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket mennyiségi és
minőségi átadás-átvételi eljárás keretében veszi át. Mennyiségi átvétel a teljesítés helyén
történik hétfótől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között.
Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termé
keket, 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-átvételről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek minimális
tartalma a következő:
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei (p1. átvett termékek adatai)
átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal
kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások meghatározása,
Vevő kifejezett nyilatkozata az átvételről,
az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

-

8.2

Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír
alapon a jelen szerződés 5.8 pontja szerinti kimutatást (szállítólevél), melynek az ott
meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot
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szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát is. Az átvétel megkezdésének feltétele
az előzőekben meghatározott dokumentum átadása.
8.3

Az 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 termék megfelel-e jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.3. pontjában előírtakat,
Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.4. pontjában meghatározott dokumen
tumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
jelen szerződés 5.5. pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 5.8. pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

-

-

-

-

-

8.4

Vevő a sikeres átvételről átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, amelynek melléklete a
szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének valamint jelen szerző
dés azonosító számának. Ez a jegyzőkönyv nem minősül teljesítésigazolásnak.

8.5

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí
totta le,
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott elő
írásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.3.
pontjában előírtakat,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.4.
pontjában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumen
tumok elektronikus elérési helyét sem,
Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.5. pontjában meghatározott előírások sze
rint helyezte el a terméken a vonalkódot,
a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.8 pont szerinti kimutatásban
a termékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

-

-

-

-

-

8.6

Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a 8.1. pontban meghatá
rozottakon túl legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,
amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
-

-

-

8.7

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a 8.1-8.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfe
lelően alkalmazni.

8.8

A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó vállalja, hogy a termékeket üzembe

jelen pont és az 1. számú Mellékletben részletesen meghatározottak szerint. Az üzembe
helyezés keretében elvégzendő feladatok a következők:
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 lefüttatása az műszaki leírás 5.4 pontban meghatározottak
szerint,
a felületen konfigurált tárkapacitás létrehozása,
az integrációs teszt, melynek keretében tesztelésre kerül az:
o integráció a monitirozó rendszerrel,
o integráció a támogató rendszerekkel
-

-

-

-

-

-

-

8.9

A minőségi átadás átvétel keretében a leszállított ás a 8.8. pont szerint üzembe helyezett
eszközöket Eladó az 1. számú melléklet 5.4 pontjában meghatározottak szerint, a tesztterveknek megfelelően teszteli. Eladó a tesztekről köteles jegyzőkönyvet készíteni, vala
mint Vevőt teljeskörüen tájékoztatni. Amennyiben a tesztek sikeresek (a teszt-tervekben
meghatározott feltételek teljesülése esetén), akkor a sikeres a minőségi átvételről mindkét
fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Sikertelen átadás esetén az átvétel meg
tagadásának okát jegyzőkönyvben kell rögzíteni, az ismételt átadás időpontjával együtt.

8.10 Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok:
8.10.1 Amennyiben a szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatok teljesítése során
szállított termékekhez van olyan licensz, amely a szállított termékek működéséhez szük
séges, akkor Eladó köteles ezt a 2.1. pontban meghatározott feladatok teljesítése kereté
ben a termékkel együtt leszállítani Vevő részére.
8.10.2 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek ren
deltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó külö
nösen a Licencigazolást köteles Vevőnek átadni, amelynek tartalmaznia kell az alábbi
adatokat:
. a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben
ez értelmezett),
o a lieenekulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
‘ a licencekhez tartozó felhasználószámot (db) és a licenc felhasználási feltételeit
(amennyiben ez értelmezett),
• a maximális konkurens felhasználószárnot (db), valamint amrnk leírását, hogyan
történik a felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).
8.10.3 Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, bogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű
ás jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
8.10.4 Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körüen adta át a
szoftverek rendeltetésszerű ás jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
8.11 Dokumentumok átadására vonatkozó szabályok:
8.11.1 Eladónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven,
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában, vagy az adott do
kumentummal kapcsolatban az 1. számú mellékletben meghatározottak szerinti formában
kell átadnia.
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8.11.2 A dokumentum átadás-átvétele során Vevő azt vizsgálja, hogy az átvett doku
mentum megfelel-e az adott dokumentummal szemben elvárható tartalmi követelmé
nyeknek.
8.11.3 Az átvett dokumentumokat Vevő 5 munkanapon belül véleményezi. Amennyi
ben a dokumentum megfelel vele szemben elvárható tartalmi követelményeknek Vevő
átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki, amely nem jelent teljesítésigazolást. Vevő valamely
dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az nem felel meg adott dokumentummal
kapcsolatban elvárható tartalmi követelményeknek.
8.11.4 Dokumentumok átvételének megtagadása esetén a javított dokumentum vélemé
nyezésére a jelen 8.11. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
8.12 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.
8.13 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
9.

Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a mennyiségi átvétel (8.4
pont), az üzembe helyezés (8.8. pont) és a minőségi átvétel (8.9. pont) sikeresen lezárul
talc, valamint Eladó átadta az 1. számú melléklet szerint leszállítandó dokumentumokat,
lincenszigazolást5, valamint a 10.1 pont szerinti jótáflás (gyártói garancia kiterjesztés) és
gyártói támogatás igénybe vételére jogosító igazolást. Eladó a sikeres teljesítést követően
haladéktalanul, de legkésőbb 10 munkanapon belül kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizony
latot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Vevő a Teljesí
tést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges, jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat teljeskörüen
át nem adja.
9.2. Vállalkozó a Teljesítést Igazoló Bizonylat mellé köteles csatolni a jelen szerződés 6. sz.
mellékletét képező Licenc-információs adatlapot kitöltött formában6.
9.3. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő (intézmény) a portálon 5 na
pon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés
(amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben
Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba
fogja állítani a folyamat státuszát. Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége
van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

10.

-

Jótállás és gyártói támogatás

5 A licencigazolás nem releváns, mert Eladó nem szállít licenceketjelen szerződés keretében.
6 A Licenc-információs adatlap nem releváns. mert Eladó nem szállít licenceket jelen szerződés keretében.
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10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 36 hónap teljes körű jótállást
(gyártói garancia kiterjesztés) vállal a KM-ben és az 1. számú mellékletben részletesen
meghatározott feltételek szerint, a jelen 10. pontban meghatározott kiegészítésekkel. A
jótállás kezdete a termék sikeres minőségi átvételének időpontja. A termékek jótállásának
kezdőidőpontját fel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton. (KI”I VI.l .14.pont)
10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés
1. számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki specifikációnak.
10.3 Vevő jótállás alá tartozó hibabejelentését a hét minden napján 00:00 és 24:00 óra között
Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg:
E-mail cím: support@areus.hu
Telefonszám:±36 1 4370586
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését I órán belül Írásban (e
mailen) vissza kell igazolnia.
10.4 Eladónak a hibát a bejelentéstől számított 4 órán belül el kell hárítania (kötbérterhes ha
táridő).
Eladó biztosítja, hogy a gyártói támogatás során a meghibásodott adathordozók (diszkek,
SSD-k) cseréje esetén a csere a meghibásodott adathordozó visszaadása nélkül történjen
meg, azaz a meghibásodott eszköz az Vevő birtokában marad.
10.5 A megjavított eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek keretében meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 10.99.
pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.
10.6 Eladó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a megjavított termékazonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtör
tént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
-

-

-

-

10.7 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget Eladó viseli.

—

így különösen

—

10.8 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási és gyártói támogatás kötele
zettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseré
jét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
11.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szofiverekre
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szofivereket is) nem kizárólagos
szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szoflverre vonatkozó licenc
—

—
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szerződésben meghatározottak szerinti felhasználási jogot szerez a szofiverre és a hozzá
tartozó dokumentációkra. Vevő Jelen pont szerinti felhasználási Joga kiterjed minden is
mert felhasználási módra. A Vevő a szo~verről biztonsági másolatot készíthet.
11.2 Vevő a Jelen szerződés keretében szállított szofivert kizárólag a jelen szerződésben, va
lamint adott szofiver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés és a szoflver licence szerződése ellentmondó rendelke
zéseket tartalmaz, Jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szofivert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenér
ték fejében átengedni. Vevő a szofiverről biztonsági másolat kivételével másolatot
nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más
személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal meg
egyező forráskódot hozzon létre. A szofiver használata egységes termékként engedélye
zett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.
—

—

11.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő
számára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
hatálya alá tartozó művek vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében
azokat különösen, de nem kizárólagosan minden további díjfizetés nélkül átruházhat
ja, átdolgozhatja, többszőrözheti, átdolgoztathatja és többszöröztetheti. Vevő jelen pont
szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik
személlyel módosíttatni.
—

—

11.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.
11.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

11.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen tennészetes és jogi személyekkel olyan tartal
mú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (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 meghi
úsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogo
sult felmondani.
—

—

11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel össze~ig
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó
köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.
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12.

Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig Olyan okból, ame
lyért felelős, jelen szerződés 2.1 pontja szerinti feladatait nem teljesíti továbbá, bármely a
szerződésben meghatározott határidő (p1. szerződés 10.4 pont) tekintetében késedelembe
esik— az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsu
lás) ~iggően késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

12.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alap
ja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. nap
jától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke. A hibás teljesítés miatti kötbér
mellett szavatossági igény nem érvényesíthető.
12.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a, részleges meghiúsulás esetén a
meghiúsulással érintett rész nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekin
tendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt
eláll.
12.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható.
12.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megil
lető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
12.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésé
re, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a
teljesítés alól.
12.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.
12.9. A Vevő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból vissza
tartani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.
13.
13.1.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag írásban niódosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés
módosításra vonatkozó előírásaira.
13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésé
vel jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
14

a)
b)
c)
d)
e)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maxirnumot,
Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
Eladó valamely az a)-d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

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

—

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

—

13.6. Vevő jogosiüt és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végel
számolással történő megszűnését határozta el.
13.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett Írás
beli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos fel
szólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
13.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
14.

Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lé
nyeges tartalmáról.
14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvános
ságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik
azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában,
amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájáru
lásával teheti meg.

15

7

14.4. Szerzőclő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Vevőnek.
14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi ás elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

15.

Felek közötti kapcsolattartás

15.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapesolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Altorjay Zoltán Tamás
Beosztása: Közlekedési informatikai rendszerek üzemeltetési igazgató
e-mail címe: altorjav.zoltanűinisz.hu
Telefonszáma: ±36-1-795-51-91
Mobiltelefon száma: ±36-30-964-99-55
Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Fischer Erik
Beosztása: konzulens
e-mail címe: erik. fischer@areus.hu
Telefonszáma: ±36 1 437 0540
Mobiltelefon száma: ±36 30 444 8920

15.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult együttes személyek:
Altorjay Zoltán Tamás
Beosztása: Közlekedési informatikai rendszerek üzemeltetési igazgató
e—mail címe: altorjay.zo ltan(?~nisz.lni
Telefonszáma: ±36-1-795-51-91
Mobiltelefon száma: +36-30-964-99-55
Molnár Árpád
Beosztása: Senior rendszertervező
e-mail címe: molnar.arpad@nisz.hu
Telefonszáma: ±3617952493
Mobiltelefon száma: +363023503 19

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcso
lattartója/teljesítésigazo lója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződéssze
rű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosul
tak.
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15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot Vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül,az Írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

—

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének 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 kézbesített
nek tekinteni.
—

—

15.6. Szerződő Felek niegállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, vala
mint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.
16.

Vis Major

16.1. A Felek nem felehiek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.
16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az esemé
nyeket, amelyek a Feleknek érdeldcörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan ok
ból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű
teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen kö
rülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban
még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elhárithatóak, így különösen:
természeti katasztrófák (villámcsapás, főldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború
és terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.
-

-

-

-

16.3. A vis maiornak közvetlen összernggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységé
vel, mely összernggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.
16.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, etTől
Eladó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyez
tetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb
irányú Írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötele
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zettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű al
ternatív módot a teljesítésre.
16.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondos
ság tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

16.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll választása szerint jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

17.

—

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értehnezése

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a korábbi 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 rendszere
sen a]kalmaznak.
17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szer
ződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a
Felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tud
ják megoldani a szerződés alapján Vagy ezzel összernggésben keletkezett jogvitájukat,
Úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról 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.
17.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fá szö
vegének rendelkezését kell alkalmazni.
17.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
17.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelező
en alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező ha1$

tályú előírásával Vagy dokumentumávai ellentétes leime, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szer
ződés módosítása nélkül a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazan
dó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szö
vegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi
-

-

17.9. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. El
adó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csato
lásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáró 1 a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tudo
másul veszi továbbá, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Ve
vő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

17.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött
fent hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (az
ajánlattételi lapnak megfelelően kitöltve)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú mellékelt: Licene-információs adatlap nem releváns, nem kerül csatolásra
7. számú melléklet: Meghatalmazás a szerződés aláírására
—

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 6. számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, niegértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyó lag írtak alá.
:1037

Budapest, 20lS...it.:.~

!cÓS
U. S

~.......

Nagy Péter
vezérigazgató
Areus Zrt.
Eladó

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Vevő
??
????

/

;

19

H.
?

z~)
(~

20

1. számú melléklet

a
w4~tt

a

‚~~‘b

‚t)

NEMZET] INFÜF’OMMUNJKACIOS
SZOLGALTATO ZRT.

Konnányzati Felhőhöz kapcsolódó „Speciális ínigrációs eszköz”
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I3eszerzés tárgya

Ajánlattevő feladata a Kormányzati Felhő (KOF) számára egy, a követelményeknek megfele
lő. speciális migrációs eszköz szállítása és üzemeltetésre való átadása. A speciális migrációs
eszközt úgy kell kialakítani, hogy a rendszer a tervezett 5 éves fenntartási ideje alatt teljesít
ményben és kapacitásban bővíthető legyen az eszközön belül.
Speciális migrációs eszköz biztosítása
1.
A szerződéskötést követő 5 munkanapon belül megadott 1145 Budapest, Róna u.
54-56. vagy 1121 Budapest, Konkoly-Thege Út 29-33. vagy más Budapest köz
igazgatási határán belül elhelyezkedő helyszínen a KOF-hoz speciális migrációs
eszköz szállítása és üzemeltetésre való átadása az 5. pont alapján, minimálisan
108 TB hasznos mérettel;
2.
A továbbiakban részletezett műszaki speciftkációnak megfelelő, az eredeti rend
szer bővítéséhez szükséges szolgáltatások;

1.1

Általános leírás

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek megfelelő speciális
migrációs eszköz kerüljön leszállításra.

2

Általános rendelkezések

2.1

Gyártósemlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
ameimyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki lefrásban 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, sze
mélyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a
hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, sze
mély, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

3

Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

3.1

A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlattétel! elvárás

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
• Kéijük az ajánlatban megadni a következő adatokat hardver eszköztípusonként (egysé
ges eszköz/renszer) külön-külön melyek a fizikai elhelyezés tervezéséhez szükségesek
és nem része az értékelési szempontoknak:
o Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)
o Hőkibocsátás
o Maximális villamos energiaigény (kVA)
o Eves átlagos villamos energiaigény (kWh)
23
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o Uzemi hőmérséklet tartomány
o Uzemi páratartalom tartomány
o Teljes konuigutáció tömege

3.2

A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kiürtóként megjelölt eszközök, azaz
legalább az 5 éves teivezett fenntartási időszakra biztosítottnak Kell lennie a normál díjazású
(nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak (supportnak).
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
Azoflo~ító 1(őQMelmény
K-i
A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról tórténik, a
hűtési igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott konfigu
rációra vonatkozólag átlagosan 6 kW/ 47U (rack)-et. Az ajánlott rendszer gép
termi elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani a kiszol
gáló hűtési és árametlátási rendszerrel kapcsolatban.
K-2
Az ajánlott rendszer minden hardvereszkozénél előírás, hogy rack szerkényben
beszerelve a hideg levegőt elolről_szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.
K-B
Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie garancia és támogatás
vesztése nélkül az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600 mm x 1200 mm rackszek
rénybe.
K-4
A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 0M4, LC/PC-LC/PC), az
Ethernet kábelezés 10 Gbps, optikai kábelekkel torténik (10 GBase-SR, MM
0M4, LC/PC-LC/PC). A menedzsment csatlakozás 1 Gbps, réz alapú Cat.6a UTP
kábeleken torténik. A megajánlott eszkozok csatlakozási feluletének ehhez kell
alkalmazkodnia
—

—

Környezeti igények
K-S

Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő
teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást. A hűtési igény nem haladhatja meg
rack-szekrényenként a 12 kW.
Hőmérséklet tartomány:
működési: 22 és 23 C kozott
tárolási: -20 és ±60 C kozott
Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen.

Megbízhatóság
Azonosító
K-6
K-7

Követelmény
Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív fo
gyasztók)
Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és műkodés
kozben kulön-kulön, egyesével cserélhetők legyenek

24

3.3

Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános ki~
egészítők, feladatok

Azonosító Követelmény
K-8

K-9
K-b
K-il

A több részegységből álló eszkozöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök, csatla
kozók és kábelek.
A megajánlott eszközok fizikai ossze- és beszereléséhez szükséges minden esz
koz,alkatrész.
Ajánlattevő feladata a 4-es fejezetben részletezett eszkozók leszállítása az
Ajánlati dokumentációban meghatározott helyre.
Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközoket ellátni. A vo
nafl’~ódosmatricákatAjáMatkérőbiztosítja.
___

3.4

a
K-12

3.5

Eszközök elhelyezése
~

~7fl~Y—

~‘—

‘

&

Az eszközök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x 1200
mm alapterületű, 47 U magas rackszekrényekben kell elhelyezni.

Csatlakozás az ellátó hálózathoz

n~eaaaiaaa

K-13

K-14

K-15

K-16

A gépterem elektromos rendszeréhez EN 60309 32A 3 PH (IEC3O9 32 A 3 fázis)
csatlakozó felületeken lehet kapcsolódni, ha ezen kívül más típusú csatlakozóra
van szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő feladata.
A belső elosztásra javaslat:
o
IEC32O C19 (anya) —nagyobb teljesítményű eszkbzbkhöz, ahol indokolt
.
IEC32OC13(anya)
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia a belső elosztásról. Az esetlegesen szállítan
dó PDU egységek rack unitokban való elhelyezése nem megengedett ezért
olyan kivitelű elektromos energia szétosztó eszkozok kerüljenek leszállításra,
amelyek rackben való rogzítése a rack unitokon kívul torténik (DK7955 sorozat
esetében alkalmazott megjelenéssel). A szállított eszközoket a gépteremben
rendelkezésre álló Rittal TS IT rackszekrényekbe kell tudni beszerelni. Az elhe
lyezés mód nem akadályozhatja a szekrény belsejéhez való rendeltetésszerű
hozzáférést. A rack rendszerbe való beavatkozás, módosítás, annak megsérté
se nem megengedett.
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia rackszekrényenként az Ajánlattevő által ké
szített beszerelési terv alapján elhelyezett eszközoknek megfelelő mennyiségű
aljzatról.
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden rackszek
rényben.
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4.1

Speciális migrációs eszköz

Beszerzési igény: Egy telephelyen létrehozandó speciális migrációs eszköz, a továbbiakban
részletezett műszaki speciEkációnak megfelelően minimálisan 108 TB hasznos tárterülettel.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér aján
latot, úgy hogy a megajánlott termékeknek teljesíteniük kell a 3-as pontban meghatáro
zott általános követelényeket valamint az S-1-től S-26-ig meghatározott egyenértékűségi
követelményeket is:
Rendelési
mértékegység
(darab)
Unity 500 Base
1
Unity 800GB SSD
10
Unity 1.2TB disk
109
UnityDAE
5
Unity 600GB disk
4
Unity 400GB SSD
7
lYr ProSupport 41w Mission Critical gyártói garan- 3
cia
lYr keep your hard drive
3

Cikkszám

Termék megnevezése

e-203-02426
e-203-02720
e-203-02153
e-203-03156
e-203-02063
e-203-02208
A3822926
A3765116

Az eszköznek az alábbi egyenértékűségi követelményeknek kell rnegfelelnie:
S-l
5-2
5-3
5-4
S-S
S-6
5-7

Teljesen redundans, legalabb 99 99% renclelkezesre alias
A rendszerben önmagában nem lehet SPOF (Single point of failure)
Kettos aktiv vezerlo, szimmetrikus aktiv-aktiv mukodes (akar kotetek vo
natkozasaban is)
Minimálisan 4 db, egyenként minimálisan 16 Gb/s sebességű FC csatlako
zás, benne használatos SFP+ modullal kiépítve
Minimálisan 8 db, egyenként 1OGbE optikai csatlakozás
A front-end FC portok modulárisan bővíthetőségének lehetősége
Kialakítandó tömbök:
Minimum nettó lOOTS kapacitású, minimálisan 10k rpm sebességű,
RAI D5-ös tömbökből felépített, SAS lemezek felhasználásával
Minimum nettó STB SSD tömb, maximálisan 1TB-os SSD/Flash lemez
felhasználásával, RAIDS-be szervezve
Minimum nettó 1.2TB SSD alapú gyorsítótár (cache tier), tükrözéses
védelemmel (RAID1O)
A teljes konfiguráció maximális mérete 12 rack unit
A leszállított összes lemez befogadására alkalmas lemezfiókok
Thin provisioning alkalmazhatósága
Legalább az alábbi RAID-szintek támogatása: 0,1,10,5,6
Központosított, grafikus, felhasználóbarát menedzsment szoftver
-

-

S-S
5-9
5-10
S-li
S-12
S-13

26

Awnosíto
5-14
S-is
5-16
5-17

L

S-iS
S-19

~:?P~~
5-21

5-22
5-23

Kovetelmeny
Snapshot ás clone funkcionalitás
Automatizált, dinamikus, de egyben (a felhasználói preferenciáknak
megfelelően) hangolható storage tiering, 2 réteggel (SSD, SAS)
Üzem közben cserélhető (hot-swappable) lemez, controller, interface
kártyák, tápegységek, akkumlátorok és ventilátorok
Működés közbeni (hostolt rendszerek zavartalan működésével):
. firmware/microcode/bináris upgrade a vezérlőkön és a lemezeken
o
konfigurációs változtatások a lemez kiosztás megváltoztatása
;
• LUN migráció, Volume / LUN méret növelés
Minimálisan létrehozható POOL-ok számossága 40db
Az alábbi interface protokollok támogatása: NFSv3, NFSv4, NFSv4.1; CIFS
~ ~P~M~Q2~Mi?
PC,iCSl
Legalább 123 GB memótia
Legyen integrálható felügyeleti rendszerbe SNMP v3-n keresztül és saját
menedzsment szoftverrel rendelkezzen
o teljesítmény monitorozás valós időben és historikusan
. távoli management képesség
Együttműködés a VmWare vSpare 6+ hypervisorral
Forro tartalek diszekek hasznalata SAS diszkek eseteben minimalisan 5db,
SSD diszkek eseteben minimalisan 1db szamossagban Ezek nem
számíthatóak a nettó_tárterülethez.
36 hónap jótállás (gyártói garancia kiterjesztés) a hardver és szoftver
komponensekre) és gyártói támogatás.
Hibas diszkek megtartasanak lehetosege
A migrációs eszköznek támogatottnak kell lennie Oracle Linux 6.x multipath driver-el
_______

5-24
5-25
5-26

5

_____

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

5.1

Nyertes ajánlattevő feladatai

.

‘

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az Ajánlati
felhívásban meghatározott budapesti helyszínre, az ott meghatározott határidőknek
megfelelően.
Eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
o az eszközök fizikai beszerelése,
o helyi összekábelezés,
o kábelek nevezéktani elvárás szeriiiti felcímkézése, mindkét oldalon,
o eszközök bekapcsolása,
o megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
o státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
o átadás-átvételi tesztek le~jttatása az 5.4 pontban meghatározottak szerint,
o a felületen konfigurált tárkapacitás létrehozása,
o az integrációs teszt keretében tesztelésre kerül az:
97
-

o integráció a monitirozó rendszerrel,
o integráció a támogató rendszerekkel

5.2
o
o
o
o

Leszállítandók
Leszálhtott és üzernebe helyezett eszközők;
Dokumentáció az 5.4 pontnak megfelelően;
Jótállásra vonatkozó dokumentáció;
Licenc igazolások (amennyiben releváns)

A szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő által elkészítendő dokumentációkat elektroni
kus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul kell átadnia. Az így elkészített doku
mentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.

5.3

Jótállási és gyártói támogatási elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a teljes körű (hardver és szofiver elemekre is kiterjedő), 36
hónap jótállást (gyártói garancia kiterjesztést) és gyártói támogatást. A jótállási (gyártói garan
cia kiterjesztés) és gyártói támogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének
és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállí
tásának együttes feltétele.
A jótállásra vonatkozó feltételek:

I—IF
i-l
i-2
i-S

J-4

i-s

J-6

Az Ajantatkero a hibabejelenteset az ev minden napjan 0-24 ora kozott
teheti meg Ajanlattevo fele
A hibabejelentést Ajánlattevőnek 1 órán belül kell visszaigazolnia.
A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia
.
hibat bejelento szemely neve, beosztasa,
.
meghibasodott termekazonosito adatai (tipus, gyari szam),
.
eszlelt hibajelenseg leirasa,
• hibabejelentés száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 4 órán belül el kell hárítania a
hibát.
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási és
üzemeltetés támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
A jótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a javítás díját, kiszállási :
díjat, szállítási költséget az Ajánlattevő viseli.
Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a
gyarto technikai dokumentacioihoz, hibalistakhoz, szoftverfrissiteseihez
Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell:
.
bovebb (publikusan hozzaferheto tartalmakon felul) hozzaferesi
—

—

1-7

J-8
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Azonosító

5,4

Követelmény
lehetőséget a gyértó technikai dokumentációihoz, hibalistékhoz,
szoftve rfriss ítés ei h ez,
az eszkozhoz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letoltési
ehetőségét.

Dokumentumok tartalmi elvárásai

Teszt-terv
Minden, a jelen műszaki specifikációban meghatározott követelményre kell teszt esetet tétre
hozni, meghatározva, hogy milyen feltételek teljesülés esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.
Minimálisan az alábbi teszteket kell elvégezni és jegyzőkönyvezni:
•
‘
‚

‘

Terheléses teszt
Funkcionális teszt
Felhasználói teszt
Integrációs teszt

Tesztelési jegyzőkönyv
Dokumentálja a rendszerelem alapfunkcionalitására vonatkozó megfelelőségét, amely alapja a
rendszerelemek szabályozott módon történő átadásának.
Üzemeltetési dokumentációk
•

Installációs dokumentum

•

Felhasználói kézikönyv

o

Beszerelési terv

‘

Kábelezési terv

•

Jótállásra vonatkozó dokumentáció

•

Licenc igazolások, amennyiben szükségesek
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2. számú melléklet
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Megrendelt termékeket 27% ÁFA terheli.
A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2%+ Áfa.
A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított szá,nlán külön tételként
szerepeltetni, azaz annak összege a számlában külön tételsorban kerül feltiintetésre.
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3. számú melléklet
N

II II I
(‚
/i’ I’.i /~

II

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégfegyzéknek megfelelően):
Areus Infokommunikációs Zrt.
Areus Zrt.
Cé2ie2yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-4 1

Uniós adószám: HU23469507

Kapcsolattartó adatai
Név: Nagy Dániel

Beosztás: key account manager

Telefonszám: ±36 30 205 9737

E-mail cím: daniel.natzv(a?areus.lm

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, há szám): 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől ~ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cé2név:
Számlázási cím (ország, irá nyítószám, város, utca, Izázszám):
Számlavezető bank
Neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
11600006-00000000-64985936
HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t~
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv.
XIIIJA. fejezet, 169.*.(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
169.~.(1)]:
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján
mentes
tv. VI.
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: fejezet]: NEM
fejezet]:[áfa
NEM
Milyen tevékenység alapján: NEM
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

Milyen tevékenység
alapján:
KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII.
NEM
törvény]:

NEM
Dáturn:..~.~

~

Cégszeríl aláírás:
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4. számú melléklet
?~

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Rely:
iclen vai~i ak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ

Dátum:
Képviselő neve, beosztása:

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

Nemzeti Infokornrnunikáció s
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dáturna:

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

Teljesítés tényleges dátuma:
.

.

Megjegyzes:

A jótállás kezdőidőpontja:

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, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek~re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41.
telnek való megfelelés ről

* (6) bekezdésében foglalt felté

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Areus Infokommunikációs Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Cé~egyzékszám: 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-41
Képviseletében eljár: Nagy Péter
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Areus Infokommunikáeiós Zrt. a nem
zeti vagyoriról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja8 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.
cj0

~Yt», 2018

Q’
(cégjegyzés~e jogosult vagy szabályszerűen
hatalmazott képviselő aláírása)

83 ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állani vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi Vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba~) tulajdonosi szerkezete, a pénzniosás és a terrorizmus finanszírozása megelözéséről és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan állambaii rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaság
nak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül Vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb,) és be,) alpont
szerinti feltételek fennállnak;
c,) az a civil szervezet és a vizitársulat. amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselöi megismerhetök,
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc,) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

—

33

‘7. számú melléklet

Meghatalmazás az Areus Zrt. részére
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Nagy Péter
MEGHATALMAZÁS
Alulírott Hernádi József ügyvezető igazgató, mint a ATOS Magyarország Kft. (széldiely: 1138 Budapest,
Váci út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet. cégjegvzékszáma: Cg.01-09-7l0062, adószánia:
10378144-2-41) mint a KMO1SRVTI7 számú KMO1OISRVTI7 alszámú központosított közbeszerzési
keretmegállapodásban eljárni jogosult képviselő, a Közbeszerzési Vevőszolgálati (projektirocla) feladatokat
ellátó Közös Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az együttműködési megállapodás alapján
meghatalmazom a KMO1SRVTI7 számú KMO1O1SRVT17 alszámú központosított közbeszerzési
keretmegállapodásban Közös Ajánlattevő tagként résztvevő Areus Infokommunikációs Zrt.-t (székhely:
1037 Budapest, Montevideo utca 5.), hogy a NISZ Nemzeti Infokornniunikációs Szolgáltató Zit.
ajánlatkérő által a „Kormányzati Fe]hőliöz kapcsolódó „Speciális migrációs eszköz”beszerzése” tárgyú
(verseny újranyitás azonosítój a: 11052) verseny újranyitásával történő központosított közbeszerzési eljárás
során önállóan teljes körűen eljár on, a közös ajánlattevőket képviselje.
A meghatalmazás kiterjed többek között az ajánlat aláírására és benyújtására. nyilatkozatok megtételére,
nyertesség esetén az egyedi szerződés aláírására és a szerződésben foglalt szállítás, szolgáltatás,
szánilakiállítás, a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítésére. Az együttműködési megállapodás
hatálya kiterjed a megkötendő szerződés alapján fennálló valamennyi kötelezettség teljesítéséig
(Együttmüködési Megállapodás 5. pont).
A meghatalmazás értelmében a közbeszerzési szerződés teljesítését, illetve a szerződésben foglalt feladatok
és kötelezettségek végrehajtását, számlázást az Areus Infokommunikációs Zn. végzi, a közbeszerzési
szerződés teljesítését követően a jótállási, szavatossági kötelezettségek teljesítése
az egyetemleges
felelősség érintése nélkül
az Areus Infokommunikációs Zn. feladata és kötelessége.
—

—

Budapest, 2018. szeptember 5.
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