Szerződés nyilvántartási száma: 1013789

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
KEF azonosító: 20182, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001 képviseli: Bancsics
Ferenc), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről a/z
5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.

Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

200082
1142 Budapest, Szihalom utca?.
01-10-043883
12402179-2-42
10700024-04504001-51 100005
Kocsis László
vezérigazgató

Cég neve:
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszánt
Képviseli:
Képviselő titulusa:

DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató KR.
100017
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
06-09-000341
10406115-2-06
10980006-00000004-20740003
Fenyvesi József
ügyvezető igazgató

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

DIGITRAN Hungária Zrt.
201321
1123 Budapest, Bán utca 3. 3. em. 1.
01-10-049616
26196413-2-43
10300002-10699363-40120017
Palotás Zoltán
vezérigazgató

Cég neve:
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Banlcszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Enterprise Communications Magyarország KR.
200191
1138 Budapest, Váci út 117-119.
01-09-875754
13835462-2-41
10300002-10317104-49020013
Bari András
ügyvezető igazgató-helyettes

Cég neve:
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:

4iG Nyrt
100032
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
01-10-044993
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Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

12011069-2-41
12001008-00164262-02100004
Zibriezki Béla, Tóth Béla Zsolt
igazgatósági tagok

Cég neve:
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Banlcszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Innomatrix Services Kit
200616
2132 Göd, Rózsa u. 27.
13-09-137359
14175620-2-13
18400010-03670231-40100018
Vida Szabolcs
ügyvezető

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

MWMS Szolgáltató Kit
200819
1047 Budapest Baross u. 79-89
01-09-294986
24147255-2-41
12100011-10145377
Saáry Csaba
ügyvezető

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

Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
201336
2220 Vecsés, Nagysándor József utca 7.
13-09-1 85614
24766694-2-13
1 1600006-00000000-65460577
Hrutka Jstván
ügyvezető igazgató

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

Spacenet Zrt.
201351
1124 Budapest, Lejtő űt 17/A 3. em.
01-10-049984
26533500-2-43
10401093-50526784-67751009
Ligárt András ügyvezető
Ügyvezető (önálló)

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

SzámHEAD Ku.
100194
1117 Budapest, Budafoki út 95/D.
01-09-070055
10415618-2-43
10300002-20340494-00003235
Watzker Adám, Kádár István József
projektmenedzser, projektvezető

‘I

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

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1.
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) TED 2018/S 025-052837 (KE-1571/2018.) számú, „Hálózati aktív eszközök beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” (rövid név: NET-2018.) tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére. A lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen Beszerző és Eladó
között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM):
KM azonosítószáma: KMO1O8NET18
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.
KIvI keretösszege: 27.500.000.000 forint + Afa.
1.2.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevök egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
1.3.
A jelen szerződést és számlakiállítást a Spacenet Zrt. teljesíti, a Szerződést meghatalmazás
alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá. A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen
szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
—

—

1.4.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1.
Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
KJvI tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „LAN
erőforrások bővítése a Központi Média Tár c. projekthez kapesolódóan” tárgyú eljárásban Vevő
megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott
követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített
elemekből álló termékek szállítását, továbbá ellátja a kapcsolódó szolgáltatásokat (üzemeltetés
támogatás).
—

—

3.

A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1.
Felek a szerződést határozott időre, kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.
3.2.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséró7 és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban; záró tanúsítvány)
kiadása. 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
lejártát követő napon.
3.3.
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés hatálybalépését
követő 60. napig köteles leszálhtani, Vevőnek átadni és a szolgáltatásokat (üzemeltetés-támogal
teljesíteni.
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3.4.

Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4.

A teljesítés helye:

Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez kapcsolódó
dokumentumokat a teljesítési helyszínre -1148 Budapest, Róna utca 54-56. kell leszállitania.
-

5.

A teljesítés módja
5.1. Ilardverek szállításával kapcsolatos előírások

5.1.1. Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladó köteles a
termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Az üzembe
helyezést követően a termékek csomagoló anyagának elszállítása Eladó feladata.
5.1.2. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz szükséges
valamennyi tartozékot (ideérwe Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és beszereléséhez
szükséges alkatrészt, valamint az előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket Vevőnek átadni.
5.1.3. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni az adott
termékre vonatkozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot (így
különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat,
installációs kézikönyvet, felhasználói kézikönyvet, adminisztrátori kézikönyvet). Eladó köteles továbbá
Vevőnek eszközönként 1 db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban, ha magyar
nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni vagy elektronikus
úton hozzáférhetővé tenni. Eladó fentieken túl különösen az alábbi dokumenwmokat köteles Vevőnek
átadni:
a) jótállás dokumentumai, (a jótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási
számát, valamint a jótállás időtartamát)
b) telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.
5.1.4. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, valamint annak csomagolásán. Eladónak a
vonalkódot a terméken jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak
üzemszerű működést ne zavarja és a terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t
ne takarja le.
5.1.5. Eladónak a vonalkódok átadása érdekében 5 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és egyeztetnie kell vele a vonalkódok
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó
vonalkódok mennyisége).
5.1.6. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik
inunkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére
és veszélyére Vevő gondoskodik.
‚

.‚.

.
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..

...

..
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5.1.7. Elado hardver szallitasa eseten az 5.1.6 pont szerinti ertesitessel egyidejuleg koteles Vevo
részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó hardverekről
készült kimutatást. A kimutatásnak tartalmaznia kell a teljesítés helyét, valamint a szállításban érintett
hardverek vonatkozásában az alábbi adatokat:
~ ~bk Ag~;~
termék megnevezése,
„~ ~‚
-
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gyártói termékkód,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma.
Eladó a 5.1.6 pont szerinti értesítésben megadott termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg
ajelen pont szerinti kimutatást nem adja át Vevőnek.
-

-

5.1.8. Eladó a 5.1.6 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjármüvek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.
6.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások
6.1. Az átadás-átvételi-e vonatkozó közös szabályok

6.1.1. Vevő Jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás keretében
veszi üt.
6.1.2. A Jelen szerződés keretében átadott termékek (hardver, szoftver, dokumentum) átadásátvételéről minden esetben átadás-átvételről Jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi
adatokat kell rögzíteni:
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám (szoftver esetében),
példányszám (dokumentum esetében)),
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal
kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód
szám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának
az indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

6.1.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás
kiterjed.
6.1.4. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
6.2. Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok
6.2.1.

Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

6.2.2. A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított
hardverekre vonatkozó, jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott
adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. A mennyiségi átvétel
megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.
6.2.3.

A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy:
-

a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
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-

Eladó ajelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti tájékoztatásban megadott termékeket szállította
e le,
a tennék megfelel-e jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához, szükséges
tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt átadta-e annak fizikai Össze- és beszereléséhez szükséges
aUcatrészeket,
Eladó a termékkel együtt átadta-e az előírt fhnkeionalitáshoz szükséges lieenceket,
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat,
valamint a műszaki leírást átadta-e vagy megadta-e ezek elektronikus elérési helyét,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen
szerződés 4.1.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 6.2.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

6.2.4. Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevének,
székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának). A szállítólevél egy példányát az átadásátvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
6.2.5.

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
-

-

-

-

-

-

-

-

a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem a jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti tájékoztatásban meghatározott terméket
szállította le,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott
előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak fizikai össze- és
beszereléséhez szükséges alkatrészeket,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át az előírt funkeionalitáshoz
szükséges lieenceket,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat, valamint a műszaki leírást és nem adta meg ezek
elektronikus helyét sem,
Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.1.4 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,
a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 6.2.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

6.3.

Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

6.3.1.

Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

6.3.2. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek rendeltetésszerű,
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
o
a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
(amennyiben ez értelmezett),
o
a licenekulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
o
a lieencekhez tartozó licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez
értelmezett).
jótállásra vonatkozó dokumentumok.
-

-

Qldal6/35

(
~

~‚~:

6.3.3. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
6.3.4. Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának), melynek egy példányát az
átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

6.3.5. Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át adott
szoftver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
6.4.
Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását.
6.5.
Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.
6.6.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
6.7.
Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt
vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen
személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni,
valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
6.8.
Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen
szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

—

6.9.
Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143.
bekezdésének alkalmazását.
7.

*

(3)

A fizetendő ellenérték:

7.1.
Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 2. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
7.2.
Az Eladót megillető díj teljes összege: 39 335 824,- Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
harminckilencmillió-báromszázharmincötezer-nyolcszázhuszonnégy forint ± közbeszerzési díj +
általános forgalmi adó.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
7.3.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értél
mértéke 1 % + Áfa.
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7.4.
Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.
8.

Fizetési feltételek:

8.1.

A Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

8.2.
Az Eladó— tekintettel arra, hogyjelen szerződés az adózás rendjéró’l szóló 2017. évi CL. törvény
(Árt.) hatálya alá tartozik tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját kizárólag az Art.-ben
foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.
—

8.3.
Eladó a jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a szárnvitelrá’l szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit az Eladó
Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően 5 napon belül állít ki, és
azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó egy számla kiállítására jogosult.
8.4.

Eladó egy számla benyájtására jogosult.

8.5.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítést igazoló bizonylat (3. számú melléklet) és a Licenc-információs adatlap (8. számú melléklet)
kitöltött formában.
8.6.
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postaflók) címére
(1389 Budapest, Pf.: 133) küldi.
8.7.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
A számlán szerepeltetni szükséges:
a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak VTSZ/SZJ/TEAOR számát,
Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, illetve a szerződés tárgyát,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tihitetni a „számla” elnevezést,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Ma
tv.) 169. * szerinti előírásoknak.

8.8.
Vevő a leszállított termékek és az elvégzett szolgáltatások ellenértékét
az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat kiállítását követően benyújtott a Kbt. 135.
~ (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseinek
megfelelően, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kiállított számla ellenében, a számlának és
mellékleteinek központi iktatóba érkezésétől számított 30 napon belül átutalással fizeti meg Eladónak.
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadliató a 30 napos fizetési határidő a
befogadbató számla beérkezésének napjától számítódik.
-

-

-‚

-

8.9.
Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
8.10. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.

oo124
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8.11. 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 szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

—

8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.13. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „iVyilatkozat Partner adatairól”
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.
8.14. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefflggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.15. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.
8.16.

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

8.17. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
8.18. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
8.19.

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

9.

Teljesítésigazolás

9.1.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult, Eladó átadta a lincenc
igazolást (mind papíralapon, mind elektronikusan), valamint a 10.1 pont szerinti jótállás igénybe
vételére jogosító igazolást.
9.2.
Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átadás-átvételi
jegyzőkönyv(ek) egy-egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés
esetén kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete
tartalmazza). Eladó a Teljesítést Igazoló Bizonylat mellé köteles csatolni a jelen szerződés 8. sz.
mellékletét képező Lieenc-információs adatlapot kitöltött formában.
9.3.
Vevő jelen szerződés aláírásáig átadta Eladónak a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 5. számú mellékletében található.
9.4.
Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja.
9.5.
Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a portálon S napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
Felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, a
a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
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9.6.
Vevőnek az eladó kezdeményezése előtt
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a

10.

Jótáflás, üzemeltetés támogatás és jótállás körébe tartozó hibajavítás, felhasználói jogok
és jogszavatosság
10.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított hardverre és szoftverre (ideértve a hardverek
működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott 12 hónap jótállást váHal. A jótállási és az üzemeltetés-támogatási idő kezdete a termék
mennyiségi átvételének az időpontja. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései
irányadók.
10.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szembenjelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelményeknek, továbbá, hogy
jelen szerződés keretében leszállított hardverek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és
egyéb) hibától. Eladó ajótállás keretében garanciát vállal továbbá arra, hogy ajelen szerződés keretében
kialakított rendszerjelen szerződés 1. számú mellékletében, valamint Vevő által jóváhagyott integrációs
és implementációs tervben foglaltaknak megfelelően működik.
10.3. Eladó a jelen szerződés teljesítése során 7x24 órás hibabejelentési lehetőséget biztosít Vevő
számára a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli visszaigazolással. Vevő Eladó alábbi
elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:
o
telefon: +3620 801 4000
o
e-mail: support~spacenetworks.hu
Eladó a bejelentéstől számított 8 órán belül köteles megkezdeni a hibajavítást és két munkanapon belül
el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos hibát.
10.4.
-

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása,
hibabejelentés száma.

10.5. Hardverhiba esetén a hibát a meghibásodás helyszínén, a hiba bejelentését követő 48 órán
belül el kell hárítania. Amennyiben Eladó a hibát kettő munkanapon belül nem hárítja cl, késedelmi
kötbér fizetésére köteles, melynek mértékét jelen szerződés 11. pontja tartalmazza.
10.6. A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 10.5 pont szerinti
municalap aláírásával igazolja.
10.7. Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
.

-
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10.8. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótá~lási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek
az Eladó tulajdonába kerülnek.
10.9. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
10.10. A jótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási kőltséget Eladó viseli.
—

—

10.11. Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.
10.12. Eladó jótállás és üzemeltetés támogatás keretében a 10.3 pontban meghatározott idő alatt az
alábbiakat biztosítja:
bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez;
a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközhöz kapcsolódó
szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetősége.
-

10.13. Eladó a 10.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében jelen az eszközök szállításának
napján megadja Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjének azt az elérési utat (adott esetben
a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő számára a 10.12 pontban
meghatározott szolgáltatások igénybevételét.
10.14. A jótállási és üzemeltetés támogatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, esereeszközök költségét, kiszállási díjat,
szállítási költséget az Eladó viseli.
—

—

10.15. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek
ajelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli.
Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

-

10.16. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó
jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik
fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden
olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.
11.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben a szolgáltatás teljesítésében Eladó késedelembe esik vagy hibásan teljesít, illetve
amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen
szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-átvétele nem
fejeződik be sikeresen, Eladó az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy
meghiusulas) Riggoen kesedelmi, hibas teljesitesm vagy meghiusulasi kotber fizetesere koteles

/‚~~ 2

—

—

—

-
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11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék/szolgáltatás-mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt
időszak maximum 25 nap. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést
felmondaniielállni.
11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.
11.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.
11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
e)
d)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
jelen szerződés lO.lS.,l2.4., 12.8.-12.9. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
Eladó valamely
az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el Vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megsziinését határozta el.

\~

12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
eitesitesevel azonnali hatallyal felmondani Sulyos szerzodesszegest kovet el Vevo kulonosen, ha qj.J~
‘~
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szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
12.6. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.7.

Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

12.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-

-

12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
-

-‚

a)
az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.

Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
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 elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
választása szerint ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Bogó Viktor
projektigazgató Projektmenedzsment Igazgatóság
Budapest 1135 Csata utca 8.
±36304093345
Bo~o.Viktor(~nisz.hu
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Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobikelefon száma:
e-mail címe:

Tar Tamás
Műszaki igazgató
1124 Budapest, Lejtő út 17/A
±36 70 3752623
±36 70 3752623
tar.tamas(d~spacenetworks.hu

14.2.
Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:
Neve:
Juhász Attila
Beosztása:
Kormányzati adatközpont és inüaslruktúra üzemeltetési igazgató
Levelezési címe:
Budapest XIV. Róna u. 54-56.
Mobiltelefon száma:
+36209628584
e-mail címe:
iuhasz.attilac1i~nisz.hu
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Kovács László
fejlesztési főtanácsadó, Kiemelt fejlesztések ágazat
Budapest 1135 Csata utca 8.
±36309411161
kovacs.laszlo3(~iinisz.hu

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
14.1.,
14.2.
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
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.

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 kereste jelzéssel érkezett vissza), az hatot az ellenkező
bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.
—

—

‚

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postal utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
jelen szerzodes megszuntetesevel kapcsolatos ertesitesel’ megkuldesere veszik igenybe Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott lev~ib~b)0K 1~F~2.~\
vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.
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15.

Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.
15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés
teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az
említett időpontban még nem voltak előre láthatók és nem voltak elháríthatók, így különösen:
a)
b)
c)
d)

természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges eselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

e)
1)

15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Eladó
köteles 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, az
Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.
16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, Úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.2. 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.
16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.4.

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
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16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek Jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
16.6. 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 ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonJog 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.
16.7. Jelen szerződés fő szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.8. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, iUetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet
melléklet:
mellékelt:

Műszaki leírás
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (amennyiben releváns)
KM teljesülésigazolás
Licenc-információs adatlap

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap
jóváhagyólag írják alá.
-

-

Budapest, 2019.

2019 4J?R ŰZ

Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Vevő

“Ljgalt Andras
vezérigazgató
Spacenet Zrt.
Eladó

Záradék:
Jelen szerződés 3.2. pontja szerinti hatályba lépés feltétele a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3)
bekezdése szerint teljesült. Iratazonosító szám: 20536839
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1. számú melléklet

Műszaki leírás

NISZ

NEMZETI INFOKOMMIJNHKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MN erőforrások szállítása
a,, Videó-komm un ikáció Projekt (Videó-komm unikációs fejlesztés a
Büntetőeljárás t-v. előírások teljesítésének támogatására) c. projekthez
kapcsoló dóan

Műszaki melléklet

Készítette a Műszaki Fejlesztési Igazgatóság
Budapest, 2018. szeptember 12

Oldal 17 / 35

k

oO’72’1
~ CV
O 09

‚“~‘-‘

$~

Tartalom
1

Abeszerzéstárgya

.19

2

Általános rendelkezések

19

2.1
3

4

Gyártósemlegesség

19

Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

20

3.1

A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlattételi elvárás

20

3.2

A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

20

3.3

Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok

21

3.4

Eszközök elhelyezése

21

3.5

Csatlakozás az ellátó hálózathoz

22

3.6

Jótállási és üzemeltetés támogatási elvárások

22

Adatközponti switch eszközök
4.1

23

DCLAN switch (Leaf)

23

4.1.1
SFP÷/QSFP transzíver moduloknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük~ 24
4.1.2
A specifikációnak megfelelő, egy lehetséges eszközkonfiguráció a 4db eszközre
vonatkozó mennyiségekkel
24
4.1.3
A DCLAN (Leaf) switch-eknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük, amelyek
egyben az egyenértékűség feltételei is
25
-

Oldal 18/35

—

N

1 A beszerzés tárgya
Cél, a két telephelyen LAN erőforrások szállítása az alábbiak szerint:
.

DCLAN switch (Leaf)

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek
abboz, hogy a 3. fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

2 Általános rendelkezések
2.1

Gyártósemlegesség

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

Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

3.1.

A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlattételi elvárás

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
• Kérjük az ajánlatban megadni a következő adatokat hardver eszköztípusonként különkülön:
-

Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)

-

Hőkibocsátás

-

Maximális villamos energiaigény (kVA)

-

Éves átlagos villamos energiaigény (kWh)

-

Üzemi hőmérséklet tartomány

-

Uzemi páratartalom tartomány

-

Teljes konfiguráció tömege

az ajánlott eszközökre vonatkozó, műszaki megfelelőségi táblázat benyújtása, a
megadott műszaki paraméterek tételes felsorolásával;

3.2

A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

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

K-2

K-3

A tapellatas szabvanyos 230/400 V valtakozofeszultsegu halozatrol tortenik, a
hutesi igeny nem haladhatja meg a rackszekrenyenkent a megajanlott
konfiguraciora vonatkozolag atlagosan 6-8 kW/ 4W (rack)-et, (egyedi
esetekben maximum 12 kW-ot) Az ajanlott rendszer geptermi elhelyezese
soran nem szabad kulonleges felteteleket tamasztam a kiszolgalo hutesi es
áramellátási rendszerrel kapcsolatban.
Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben
beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja
ki.
Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie garancia és támogatás
vesztése nélkül az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600 mm x 1200 mm
rackszekrénybe.
A géptennekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az
Ethernet kábelezés 10 0bps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-SR, MM
850, LC-LC). A menedzsment csatlakozás 1 0bps, réz alapú Cat.6 UTP
kabeleken tortenik A megajanlott eszkozok csatlakozasi feluletenek ehhez ~
a&almazkodnia.
—

—

K-4
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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 (egyes esetekben a 16 kW-t).
Hőmérséklet tartomány:
. mukodesi 22 es 23 C kozott
. tárolási: -20 és +60 C között
Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen.
Megbízhatóság
~

K-6

Ketoldah (redundans) viflamos betaplalas lehetoseg (rackszekreny, aktiv
fogyasztók).
Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés
közben külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek.

K-7

3.3

Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok

K-S

K-9
K-b
K-il
K-12

3.4

A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozók és kábelek.
A megajánlott eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden
eszköz, alkatrész.
Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközok leszállítása az
Ajánlati dokumentációban meghatározott helyre.
Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátm. A
vonalkódos matricákat Ajánlatkérő biztosítja.
Üzembe helyezés, melynek keretében az alábbi tevékenységeket várjuk el:
• Az eszközök fizikai beszerelése,
• Helyi összekábelezés,
. Kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcínikézése, mindkét oldalon,
• Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása,
. Eszközök bekapcsolása,
• Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
• Státuszjellernzők ellenőrzése, hibák elhárítása.

Eszközök elhelyezése

—
K-13

Az eszközök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x
1200 mm alapterületű, 47 U magasraekszekrényekbenkellelhelyezni.

Oldal 21 / 35

3.5

Csatlakozás az ellátó hálózathoz

K-14

A gepterem elektiomos rendszerehez EN 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3
fans) csatlakozo felületeken lehet kapcsolodni, ha ezen kivul mas tipusu
csatlakozóra van szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő
feladata.
A belső elosztásrajavaslat:
.
1EC320 C19 (anya) nagyobb teljesítményQ eszközökhöz, ahol
mdokolt
.
1EC320 C13 (anya)
—

3.6

Jótállási és üzemeltetés támogatási elvárások

Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékekre a
bekerülési érték részét képező teljes körű (hardver és szoflver elemekre is kiterjedő), a 36 hónap
jótállást és üzemeltetés támogatást. A jótállási ás üzemeltetés támogatási idő kezdete a termék
mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az
időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.
A jótállásra és az üzemeltetési támogatásra vonatkozó feltételek:
J-1

Az Ajánlatkérő a bibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg
J-2
A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszai~azolnia
J-3
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
.
észlelt bibaj elenség leírása,
. hibabejelentés száma.
J-4
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül cl kell kezdenie és az
ajánlatában vállalt időn belül el kell hárítania a hibát.
J-5
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási ás
üzemeltetés támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
~~llel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
J-6
A jótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
valamennyi költséget így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget az Ajánlattevő viseli.
‘1-7
Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szo ttver&issítéseihez.
J-8
Jótállás ás üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szoflver&issítések díjmentes letöltési lehetőségét.
—

—
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4 Adatközponti switch eszközök
Beszerzési igény: két adatközponti telephelyen switch eszközök, előírt fúnkciókat biztosító
licencek, optikai SFP+/QSEP transzíver modulok szállítása. A beszerzendő eszközök meglévő
hálózat kapacitásbővítéséhez szükségesek. A szállítandó eszközöknek illeszkedniük kell a
kialakított, üzemelő DCLAN platformmal és nem eredményezhetnek fünkció, management,
teljesítmény csökkenést, és a platform automatizmus változatatása nélkül beilleszthetők.
4.1

DCLAN switch (Leaf)

Beszerzési igény: Leaf switchek géptermenként 2-2 db (összesen 4 db).
A bővítendő DCLAN-ban üzemelő Leaf switehek kapcsolatai: A produktív DC hálózat
kliensei (pl. szerverek) kapcsolódnak a N9K-C93 1 8OYC-EX típusú Leaf switch-ekhez
l/l OUbE rezes és multimódusú interfészeken keresztül (Pl. SFP-l OG-SR-S), ToR/EoR (Top of
the Rack, End of the Row) thnkciójú switchek.
A site-on belül minden meglévő N9K-C9332PQ típusú SPINE switch felé MPO12
multimódusú 40 GbE kapcsolata van. A Leaf és SPINE eszközök közötti kapcsolatokat QSFP
40G-SR4-S típusú transzíver modulok biztosítják.
Egyéb leszállítandók (a 4db Leaf switch-re vonatkozóan):

. 16db MPO-12 4OGbE multimódusú optikai interfész modul (QSFP) (Megajánlott Leaf
switch-be)
• 16 db MPO-12 400bE multimódusú optikai interfész modul (QSFP) (SPINE switch-be az
összekapcsoláshoz)
• 192 db Dual LC!PC I OGbE multimódusú optikai interfész modul (SFP+) (Megajánlott
Leaf switch-be)

4

(‘> -t1

00724

Oldal 23 ! 35

~
~

kk~’~~

4

)

:.d~

4.1.1 SFP+/QSFP transzíver moduloknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
Paraméter típus
Paraméter érték
Dual L C/Pc IOGhE multimódusú optikai interfész
Megnevezés
modul (SFP+)
Form Factor:
SFP+
Sávszélesség
10 Gbps
Szabvány:
IEEE 802.3ae
Kábel:
multimódusú optikai szálpár OM1,0M2,0M3,0M4
Csatoló felület:
Dual LCJPC
Hullámhossz:
840-860 nm
Vételi jelteljesítmény: -1,0-től -9,9-ig [dBm]
Adásijelteljesítmény: -1,2-tál -7,3-ig [dBm]
FCoE támogatás:
Nem szükséges.
Paraméter típus
Megnevezés
Sávszélesség
Szabvány:
Kábel:
Csatoló felület:
Hullám hossz:
Vételijelteljesítmény:
Adási jelteljesítmény:
4.1.2

Paraméter érték
MPO-12 multimódusú 4OGbE optikai interfész modul
(QSFP)
40 Gbps
IEEE 802.3ba-2010 (vagy újabb)
multimódusú optikai szálpárak 0M3,0M4
MPO-12
840-860 nm
2,4-től -9,5-ig [dBm]
2,4-től -7,6-ig [dBm]

A specifikációnak megfelelő, egy lehetséges
-

—

eszközkonfiguráció a 4db eszközre vonatkozó

mennyisége kke I

Egy lehetséges konfiguráció és annak kiegészítői a 4db eszközre vonatkozan az alábbi.
I I

N9K-C931 SOYC-EX
N93-LANI K9
N3K-C3064-ACC-KIT
NXA-PAC-650W-Pl
NXA-FAN-3OCFM-B
CAB-cl 3-cBN

QSFP-40G-SR4-S
QSFP-40G-SR4-S
SFP-loG-SR-S

Nexus 9300 with 48p 10125G SFP÷ and 6p IOOG QSFP28
LAN Enterprise License for Nexus 9300 Platform
Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit
Nexus NEBs Ac 650W PSU- Port Side Intake
Nexus 2K/3K19K Single Fan, port side intake airflow

cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC bA, C14-c13
Connectors
4OGBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO Connector,
Enterprise-class
40GBASE-SR4 QSFP Transceiver Module with MPO connector,
Enterprise-Class
I OGBASE-SR SFP Module, Enterprise-class

.

4db
4 db
4db
8 db
16db
8db

16db
16db

~-;z-----‚~ok
4;;N\
1927db~’ ~‚Jt\
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4.1.3

A DCLAN (Leaf) switch-eknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük, amelyek
egyben az egyenértékűség feltételei is

TE-l
TE-2
TE-3
TE-4
TE-S
TE-ó
TE-7
TE-8
TE-9
TE-lO
TE-ii
TE-i2
TE-l3

Áteresztő képesség, routing/switching kapacitás [Tbps]: 1,28
lPv4-es routing tábla mérete: 16000
IPv6-os routing tábla mérete: 8000
MAC tábla mérete: 96000
LAG (IEEE 802.3ad) interfészenkénti fizikai portok max. száma: 8
Fizikai interfészek mixiimális száma az ajánlott kiépítésben eszközönként 48 db
1OGbE multimódusú (SFP+) és 4db MPO-12-es csatlakozó felületű, 40GbE
multimódusú (QSFP) optikai modul
Legyen I 9’-os rack szekrenybe szerelheto, es ehhez rendelkezzen a rogziteshez
szükséges elemekkel is.
Rendelkezzen a magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel.
Rendelkezzen redundans, 230V-os (AC) tap- es redundans ventilator
egysegekkel
A táp- és ventilátor egységeket az eszköz üzemelése közben is lehessen cserélni.
Tamogassa az SDN (Software-Defined Networking) architekturat (adat es
kontrol sík elicülönítése).
Támogassa az 1.3 vagy újabb Openflow protokollt.
Támogassa az Application Program Interfaces (API) alapú hozzáférést

TE-lA

Támogassa a működés közbeni szoftver&issítést (In-Service Software
Upgrade).

TEl5

Secure Shell (SSH) Protocol a tavoh hozzaferesek eseten (IPv4 es IPv6
környezetben is).

TE-ló

Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation,
Accounting) Radius és Tacacs+ alapon.
SNMP vI, v2c, and v3 támogatása.
Támogassa a 9216 byte-os jumbo 1i~ame-eket.
Tamogassa a statikus es dinamikus routmg protokollokat
RFC 2453 RIPv2
R.FC 2328 OSPFv2
RFC 2740 OSPFv3 for IPv6
RFC1112IGMP
RFC 2236 IGMPv2
RFC 3376 JGMPv3
RFC 2362 vagy RFC 4601 PIM Sparse Mode
RFC 3618 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
Támogassa az alábbi szabványokat:
IEEE 802.1AB Station and Media Access Control Connectivity Discovery (LLDP)
IEEE 802.lad QinQ
IEEE 802.1D MAC Bridges
IEEE 802.lp Priority IEEE 802.1QVLANs
IEEE 802.lq Virtual LANs
IEEE 802.lQaz Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing
Between Traffic Classes
IEEE 802.lQbb Priority-based Flow Control

TE-l7
TE-18

TE-i9

TE-20
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TE-21
TE-22

TE-23

IEEE 802.ls Multiple Spanning Trees
IEEE 802. 1X Port Based Network Access Control
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG)
IEEE 802.3ba 40 Gbit/s Ethernet
RFC 792 ICMP
RFC 1305 NTPv3
RFC 783 vagy RFC 1350 TFTP Protocol
RFC 2131 DHCP
RFC 2475 Diffserv Architecture
Teljes mértékű Interoperabilitás a meglévő N9K-C9332PQ Spine switchekkel.
RFC 7348 (VXLAN) MP-BGP EVPN (RFC 7432) kontrol síkkal
Teljes kompatibilitás a meglévő N9K-C931SOYC-EX (NX-QS) Leaf eszközzel, az
alébbiakra nézve:
.
fünkciók
•
.
.

•

perf’ormancia
routing képességek
management
és a meglévő DCLAN automatizmus változtatása nélkül
beilleszthetőség
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2.számú melléklet
Megrendelt termék- és árlista

.

Tetel

KEF kód
.
iermeknzonositó

Termék megnevezés

5.

CAB-CJ3-CBN

6.

N93-LAN I K9

7.

QSFP-40G-5R4-S

Nexus 9300 with ‘18p 10,25G SFP-1- and 6~ IOOG
QSFP28
Nexus 3K19K Fixed Accessory Kit
Nexus NIEBs AC 650W PSU - Port Side Intake
Nexus 2K/3KJ9K Single Fan, port side intake
airflow
CabinetJumper Power Cord,250 VAC bA, Cl4Cl 3_Connectors
LAN Enterprise License forNexus 9300 Platform
4OGI3ASE-SR4 QSFP Trnscvr Module, MPO
Conn, Enterprise-Class

8.

QSFP-40G-5R4-S

.9.

SFP-IOG-SR-S

I.

N9K-C93 I8OYC-EX

2.
3.

N3K-C3064-ACC-KIT
NXA-PAC-650W-PI

4.

NXA-FAN-3OCFM-B

Mennyiség

Mennyiségi
egység
db

4
8
16

db
db
db

Szerződés
azonosító

Egység ár
(nettó Ft)
2 462 660 Ft

Összesen ár
(nettó Ft)
9 850 640 Ft

10 000 Ft
49 440 Ft
13 900 Ft

40 000 Ft
395 520 Ft
222 400 Ft

12
12
12

8

db

10 000 Ft

80 000 Ft

12

db
db

1 299 200 Ft
274 456 Ft

5 196 800 Ft
4 391 296 Ft

12
12

4OGBASE-SR4 QSFPTmscvr Module, MPO
Conn, Enterprise-Class

16

db

274 456 Ft

4 391 296 Ft

12

IOGBASE-SR 5FF Module, Enterprise-Class

192

db

76 916 Ft
Összesen ár
Ft_(nettó)

14 767 872 Ft

12

____________________

1%

Ft (nettó)

~ 358 Ft

27%

Áfa Ft

106 207 Ft

Áfa

kulcs

I

Bruttó Összesen ár Ft

-L

Jótállási idő
(hónap%
12

4
16

Közbeszerzési díj

~

Szállítási
idő (nap)
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39 335 824 Ft

50 456 061 Ft

3. számú melléklet
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NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIKkCIOS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:

Dátum:

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

Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)
(a TIB jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a 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
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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4. számú melléklet
Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41.
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

* (6) bekezdésében foglalt

Spacenet Zrt.
1124 Budapest, Lejtő út 17/A 3. emelet.
0110049984
26533500-2-43
Ligárt András vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Spacenet Zrt. a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja’ 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.

Budapest, 2019.,

“

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestűlet, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam 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
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus űnanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül atársasági adóról és azosztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzöttkülföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettekintetében a ha), bb) és be) alpontszerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cbS) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkemek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországn,ak~”
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

öi~ő~
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5. számú melléklet

NISZ

‚

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégje~zéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Spacenet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Spacenet Zrt.
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
0110049984 szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: 26533500-2-43
Kapcsolattartó adatai
Név: Ligárt András

Uniós adószám: 26533500
Beosztás: Vezérigazgató

Telefonszám: +36(30)336-42-89
E-mail Cím: ligart.andras~spacenetworks.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószánb város, utca, házszáin):
Magyarország, 1124 Budapest, Lejtő út 17/A 3. emelet.
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):
Cégnév:
Számlázási cím (ország irányítószánb város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Kereskedelmi és Hitelbank
Bankszámla száma: 10401093-50526784-6775 1009

Bankszámla devizaneme: HUF

Külbnös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-el kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. l69.~ (1)]:
XrnJA. fejezet, 169.~ (h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
Nem
Nem
fejezet, 169.~ (p,gj]: Nem
Fordított adózás [áfa tv. I 69.~
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]: Nem
fejezet]: Nem
tv. VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
-

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: Nem
Dátum:2019.

‚

-

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: Nem

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
Nem

“

Cégszerű aláírás:
PH

I

oo124
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6. számú melléklet
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás
(nem releváns)
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7. számú melléklet
KM teljesülésigazolás
Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szoluáltatások teIjesítése-2~18 - KMOINETI8
KM keretösszege

Eljárás teljesülése (Visszaigazoltmegrend&ések) (nettó Ft)

Eljárás teljestilése

2750D000C®

43559275~3.59

1313

O1da~32J35

(%)

.
NISZ
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34-NY6 Licenomformacios adatlap 5.0

LICENCINFORMÁCIÓS ADATLAP
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok

___________________________________________

Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):

________________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátad6 adatai
Cég neve:

Spacenet Zrt.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):

Tar Tamás

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Ucenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, FUR, USD):
Közbeszerzési díj

(%):

Ucenc kezdődátuma (év.hó.nap):
Installation

.

Metrika:

Users

Server
‚

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:

Processor
Igen

Core
Nem

Szoftverkövetés frissítésre jogosít:

Igen

Nem

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):

év.hó.nap

Előfizetés (subscription):

Igen

Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

év.hó.nap

Dátum

Egyeb

Nem

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

Licencáladó vagy gyártó cégszerű aláírása
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CAL

Kitöltési útmutató
Nyiivántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiáHított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerü megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szo~ver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szohvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használatijogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.
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Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.
Előtizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előtizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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