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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
Adószárn: 10585560-2-44
Baukszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
99999 Informatika Kft.
KEF azonosító: 200475
Székhely: 1123 Budapest Alkotás u. 55-61.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-876769
Adószám: 13854964-2-43
Baukszámlaszám: 10918001-00000038-94730000
Képviseli: Dongó Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető
ás
M&S Informatikai Zrt.
KEF azonosító: [00051
Székhely: 1136 Budapest Pmrnónia u. 17/a, a. ép. fszt. 4.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-046107
Adószám: 14409471-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285
Képviseli: dr. Fazekas Szilvia
Képviselő titulusa: .közbeszerzési üzletágvezető
ás
Tigra Computer- és Irodatechnikai 1(ft.
KEF azonosító: 100150
Székhely: 1145 Budapest. Törökőr utca 2.
Cágjegyzék szám: Cg. 01-09-566107
Adószám: 122 18778-2-42
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-3 1980015
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető
ás
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USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft.
KEF azonosító: 200275
Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-873842
Adószám: 3799504-2-41
Bankszámlaszám: 10800007-37701004-00000000
Képviseli: Bartakovics István Gyula
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
Professzionál Informatikai Zrt.
KEF azonosító: 100077
Székhely: 1117 Budapest, Sopron űt 19.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-045161
Adószám: 13369657-2-43
Bankszámlaszám: 10103173-30483700-01003003
Képviseli: Lévai Tibor
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és
Etiam Kft.
KEF azonosító: 201258
Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
Cégjegyzék szám: Cg. 06-09-022480
Adószám: 24909707-2-06
Baukszámlaszáni: 11735005-20579683-00000000
Képviseli: Nagy Szabolcs
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft.
KEF azonosító: 100050
Székhely: 7623 Pécs, Mártírok u.42.
Cégjegyzék szám: Cg. 02-09-06053 8
Adószám: 10582048-2-02
Bankszárnlaszám: 10300002-24645887-00003285
Képviseli: Szappanos Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
Euroway Networking Infokommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft.
KEF azonosító: 200438
Székhely: 1042 Budapest, Arpád Út 51-53. III. em.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-727541
Adószám: 13287041-2-41
Bankszámlaszám: 10100840-59884000-01000007
Képviseli: Megyesi Zoltán Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
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Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kft.
KEF azonosító: 200795
Székhely: 1051 Budapest Sas utca 10-12.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-189206
Adószám: 24919414-2-41
Bankszámlaszám: 10102086-43376300-01004009
Képviseli: Gulyás Péter
Képviselő titulusa; ügyvezető
és
PIK-SYS Informatikai ás Tanácsadó Kft.
KEF azonosító; 100075
Székhely: 1095 Budapest, Boráros tér?. 2. lh. 7.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-076265
Adószám; 10560677-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20395346-00003285
Képviseli: Pistár Mária
Képviselő titulusa: ügyvezető
ás
LANeX Tanácsadó Kft.
KEF azonosító: 201335

Székhely: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-073427
Adószám; 10471821-2-43
Bankszámlaszám; 10300002-20351944-00003285
Képviseli: Kovács József
Képviselő titulusa: ügyvezető
ás
Officium Szolgáltató Kft.
KEFazonosító:201319 .

Székhely: 1044 Budapest, Oradna utca 4.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-28358?
Adószám: 24109952-2-41
Bankszámlaszám: 104001 64-50526789-89671003
Képviseli; Ujvári Viktor Tamás
Képviselő titulusa: ügyvezető
és
Valkyr Informatikai Kft
KEF azonosító: 200440
Székbely: 1025 Budapest Szeréna köz 6/B.
Cégjegyzék szám: 01-09-929529
Adószám: 14998603-2-41
Bankszárnlaszám: 10918001-00000051-62810001
Képviseli:. Böröcz Gergely Kálmán
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
között (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen ás napon az alábbi feltéte
lekkel.
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1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Be-
szerző) által TED 2018/S 025-052837 (KE-1571/2018) szám alatt, a központosított közbeszer
zés hatálya alá tartozó Intézmények részére »Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KIvI azonosítószáma: KMO1O1NETI8.
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 16.
KM keretösszege: 27.500.000.000 forint ± Afa.

Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő
közösen teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az
Eladó együttműködési megállapodása határozza meg. A jelen szerződés aláírója Eladó nevében
jelen szerződést — meghatalmazás alapján — az összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogyjelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal!

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése során
Figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, aimak 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 KIvI tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására
jött létre (a közbeszerzési eljárás tárgya:,, Az elektronikus levéltárhoz szükséges hálózati
eszközök beszerzése ‘A közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesz
tése’ elnevezésű KÖFOP-J. a O-VEKOP-15-2016-0001J azonosítószámú projekt kereté
ben” — 1. részajánlat,~. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó
pedig eladja és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő terméke
ket (eszközöket).

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a 99999 Informatika
KR. teljesíti.

3. A szerződés teljesitési határideje

3.1 Eladónak jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékeket jelen szerző
dés hatályba lépésétől (Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásától) számított 60 naptári
napon belül kell leszállítania és a Vevőnek átadnia.
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3.2 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerző
désben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket Vevő 1148
Budapest, Róna utca 54-5 6. szám alatt található központi raktárába kell leszállítania.

5. A teljesítés módja

5.1. 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.

5.2. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak ren
deltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).

5.3. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerző
dés keretében szállított eszközök rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot, Így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba
hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. A jótállásra
vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát valamint a jótál
lás időtartamát.

5.4. Eladónak az 5.3 pontban meghatározottakon kívül át kell adnia Megrendelő részére elekt
ronikus adathordozón (p1. CD-n) az alábbiakat:
- termék típusonként 1 db magyar nyelvű műszaki dokumentációt. Amennyiben a mű

szaki dokumentáció nem áll rendelkezésre magyar nyelven, azt angolul kell Megren
delő rendelkezésére bocsátani.

- a hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-eket,
- a hálózati eszköznek és moduljainak dokumentációját, melyből egyértelműen kide

rülnek a modellezéshez szükséges információk (pl. slotok száma és típusa, modulo
kon portok száma és csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók).

5.5. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a tenné
keken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie, bogy
azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jel
zés(eke)t ne takaija le.

5.6. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő öt (5) munkanapon belül fel kell vennie
a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattaitójával és
egyeztetnie kell ‚‘ele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket
(vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
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5.7. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal Írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpont
járól. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges
átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel
közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.8. Eladó az 5.7. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan
(e-mail cím: niszkozpontiraktar@nisz.hu), szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) meg-
küldeni a szállítandó termékekiől készült kimutatást, (melynek mintája jelen szerződés 7.
számú mellékletében található). Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti
meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást 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 alkalmazását.

5.11. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köte
les Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt
Eladónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint vár
ható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.12. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) - (4)
bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.

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

5.14. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdéseiben valamint a KM-
ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, fele
lős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem követ
keztek volna be.

5.15. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

5.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
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6. A fizetendő ellenérték

6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg.

6.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú mel
léklete tartalmazza.

6.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján; nettó 23.289.368,- Ft + közbe
szerzési díj ± AFA, azaz huszonhárommillió-kétszáznyolcvankilencezer
hárornszázhatvannyolc forint + közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

6.4. A 6.3. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár
tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolat
ban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen feline
rülő díjak és költségek), a jótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem
termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a közbeszer
zési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 1% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresz
tül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó el
lenérték kiszánilázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként
szerepeltetni, melyet Eladó a KM V.3. pontja szerint fizet meg a Beszerzőnek.

6.5. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.

6.6. Eladót a 6.3 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, kőltségtérítés, vagy szol
gáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerző
désben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1. Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.2. Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bi
zonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A
benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét
Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat, Licencinformációs adatlap (6. számú mellék
let) kitöltött formában és az átvételt igazoló szállítólevél egy példánya. Amennyiben a
benyújtott számla nem felel meg a jelen pontban előírtaknak a Vevő jogosult azt vissza-
küldeni az Eladónak.
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7.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó ellenértéke a KÖFOP-1 .0.0-VEKOP-15-
2016-00011 azonosító Számú projekt keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak
kerül kifizetésre.

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

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

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

7.7. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök valamint nyújtandó szolgál

tatások megnevezését, és annak VTSZ/SZJ/TEAOR számát;
- a számlán fel kell tüntetni a jelen szerződés azonosító számát, a bankszámla számot és

a bank nevét, adószámot és fizetési határidőként a 30 napot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a projekt azonosítószárnát, KOFOP-1.0.0-VEKOP-

15-2016-00011 és megnevezését, „A közigazgatási eljáráshoz kapcsolódó levéltári
szolgáltatás fejlesztése”,

- a számlán szerepeltetni szükséges a közbeszerzési díjat külön téteUcént.

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

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

7.10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

7.11. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és annak
ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormány
rendelet 119. *-a alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

N
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7.12. A szállítói előleget — ÁFA nélküli összeg tekintetében — (előlegbekérő dokumentum Ve
vőhöz történő benyújtásán keresztül) az Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényel-
heti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcso
latos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfoga
dottnak kell tekinteni.

7.13. Előleg igénylésekor Eladó, az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása tekin
tetében a Kormányrendelet 118/A. ~ (2a) bekezdése szerint köteles eljárni. Előleg igény
lésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig az Eladó mentesül
a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg
kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igé
nyelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irá
nyító Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIII. törvény 134. * (6) bekezdése vagy a
Kormányrendelet 83. * (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányren
delet 118/A * (2a) bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az
előleg visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleg
gel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett összeg a
teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra.

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

7.15. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A fize
tési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

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

7.17. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) be
kezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

7.19. 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.

7.20. Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összemggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkahnasak.

7.21. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

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

7.23. Az ellenérték megfIzetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkal
mazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi áll.

8.2 Mennyiségi átadás-átvétel

8.2.1 Az átvétel a teljesítés helyén történik a jelen szerződés 5.7. pontja szerint előzetesen
egyeztetet időpontban hétfőtől-csütörtőkig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00
óra között. Amennyiben Eladó nem az egyeztetett időpontban szállítja le a termékeket,
Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az
átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gon
doskodik.

8.2.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír
alapon ajelen szerződés 5.4 pontja szerinti adathordozót, ajelen szerződés 5.8 pontja sze
rinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tar
talmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben megha
tározott dokumentumok átadása.

8.2.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett meirnyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e

le,
c) a tennék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a tennékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 pontjában előírtakat,
e) Eladó a tennékkel együtt jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott dokumentu

mokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
f) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a je

len szerződés 5.5 pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a terinéken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2.2 pont szerinti kimutatásban a

termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.4 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Megrendelő nevének, székhely
ének valamint jelen szerződés azonosítószámának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt
megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí

totta le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott elő

írásoknak,
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d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2
pontjában előírtakat,

e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.3
pontjában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentu
mok elektronikus elérési helyét sem,

~ Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.5 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,

g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2.2 pont szerinti kimutatásban
a termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- 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,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.2.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt mennyiségi át
adás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a jelen, 8.2 pont rendelkezéseit kell megfelelő
en alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meglnúsulási
kötbér alkalmazása mellett jogosult a szerződéstől elállni.

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

8.4 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 jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközök átadás-átvétele sikeresen lezárult, valamint Eladó
átadta Vevőnek a jelen szerződés 10. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevé
teléhez szükséges elérési ut(ak)at.

9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni a Jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott termékek átvételét igazoló szállítólevél(ek) egy pél
dányát, valamint a jelen szerződés 10. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevé
teléhez szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló vevői nyilatkozatot, mely(ek) átvételét
követő S munkanapon belül Vevő kiállatja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek
mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza).
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9.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a
9.3 pont szerinti dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen adja át.

9.4. Eladó a teljesítést követően 5 munkanapon belül köteles a KEF portálon kezdeményezni
(rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő a Portálon 5 na
pon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés
(amennyiben a teljesítés nem felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyi
ben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a portál automatikusan „teljesítve” státusz
ba fogja állítani a folyamat státuszát. Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehető
sége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást (ga
ranciát) vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja. A jótállás kezdő
időpontját a Teljesítést Igazoló Bizonylaton rögzíteni kell.

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 termékre meghatározott műszaki specifikációnak.

10.3 Eladó jótállás keretében biztosítja a jótállási idő alatt Vevő hozzáférését a termékek gyár
tója által jelen szerződés keretében szállított termékekhez kiadásra kerülő szoftver&issíté
sekhez, hibaj avításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz. Eladó jótállás keretében
közvetlen kapcsolatot biztosít továbbá Vevő számára a jelen szerződés keretében szállí
tott termékek gyártójához azok meghibásodása bejelentésének megtételére valamint az
előzőekben meghatározott szolgáltatások igénybevételére.

10.4 Eladó a 10.3 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében a jelen szerződés 3.1 pont
jában meghatározott határidő lejártáig megadja Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben
a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely a jótállás időtartama alatt lehetővé teszi a
Vevő számára a jótállás keretében nyújtandó szolgáltatások igénybevételét.

10.5 Hardverhiba esetén, a meghibásodott eszköz és alkatrész helyett új, a meghibásodott esz
közzel azonos gyártmányú, típusú csereeszközt és cseralkatrészt (továbbiakban: csereesz
köz) kell biztosítani jelen pontban szabályozottak szerint. Ha a cserefolyamat munkana
pon 15:00 óráig elindul, a csereeszközt aznap Vevő részére fel kell adni a hibabejelentés
ben megadott címre. Ha a eserefolyamat munkanapon 15:00 órát követően indul cl, a hi
babejelentést követő munkanap kell az előzőekben meghatározottak szerint csereeszközt
kIadni Vevő részére. A meghibásodott eszközt cl kell szállítani a hibabejelentésben meg
adott helyszínről.

10.6 A jótállás keretében kicserélt Új csereeszközök jótállására jelen 10. fejezet rendelkezéseit
kell alkalmazni. Szerződő felek rögzítik, hogy alkatrészcsere esetén a jótállás keretében
kicserélt alkatrész jótállási ideje az az irányadó szabályok alapján számítandó, de nem le
het rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje.

10.7 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó viseli.
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10.8 Szoűverhibát Vevő az Eladó által megadott elérési úton (Jelen szerződés 10.4 pontja)
jelenthet be a meghibásodott termék gyártójánál. Szoftverhiba esetén a hibát a termék
gyártója javítja.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő
szoflver(ek)re nem kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan —

adott szoftverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározottak szerinti felhasználási jo
got szerez a szofiverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti fel
használási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről bizton
sági másolatot készíthet.

11.2 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.

11.3 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen 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.

11.4 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartal
mú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.5 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.

11.6 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefiig
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.

12. Kötbér

12.1. Aniennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig olyan okból,
amelyért felelős, jelen szerződés teljesítése nem történik meg, Eladó— az erre okot adó
körülmény jellegétől (késedelem, vagy meghiúsulás) Riggően — késedelmi, vagy meghiú
sulási kötbér fizetésére köteles.

L
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12.2. A késedelmi 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 termékek nettó vételára. A késedelmi kötbérrel terhelt idő
szak maximum 25 nap.

12.3. Jelen szerződés 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. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult — választása szerint —

jelen a szerződést felmondani vagy jelen szerződéstől elállni, mely okán Eladó a meghiú
sulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

12.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható.

12.5. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megil
lető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

12.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésé
re, illetve, hogy a késedelmi kőtbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

12.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag írásban módosíthatják figyelemmel a Kormányrendelet előírásaira is.

13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésé
vel jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
c) a késedelmi kötbér eléri a rnaximumot,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) 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.
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13.6. Vevő jogosult ás 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 szabályozás-
nak 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 kezeb~i, 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.

14.4. Szerződő 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 és 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 kapcsolattaitásra kijelölt képviselői: ‘ ‚
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Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Zala Tibor
Beosztása: Vezető szakértő
e-mail címe: zala.tibor@nisz.hu
Telefonszáma: ±36-1-896-7155
Mobiltelefon száma: +36-30-313-3523

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Molnár Gábor
Beosztása: értékesítés támogatási igazgató
e-mail címe: Gabor.Molnar@99999.hu
Telefonszáma: ±36 1 999 6900
Mobiltelefon száma: ±36 30 986 7649

15.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Neve: Kopcsányi Tibor
Beosztása: Beszerzési és logisztikai igazgató
e-mail címe: Kopcsanyi.Tibor@nisz.hu
Telefonszáma: +36-l -795-7029
Mobiltelefon száma: ±36-30-733-3544

Neve: Tóth Péter
Beosztása: Projektigazgató
e-mail címe: Toth.Peter@nisz.hu
Telefonszáma: ±36-1-795-7110
Mobiltelefon száma: ±36-30-320-4435

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/teljesítésigazolója 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 bekővetkezett változás a másik Féllel való szerződéssze
hí közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosul
tak.

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
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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 megállapodnak, bogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, vala
mint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megktildésére 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 felelnek 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 érdekkörén 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 elháríthatóak, így különösen:
- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
- tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
- radio aktív sugárzás, sugárszeimyeződés;
- háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
- sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború

és terrorcselekmények;
- zenclülés, rendzavarás, zavargások.

16.3. A vis maiornak közvetlen összernggésb en kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységé
vel, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

16.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
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
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 taiiúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

16.6. Amennyiben a vis maior 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.
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17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1. Felek kijelentik, bogy 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 alkalmaznak.

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 összefbggésben 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 cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

17.6. 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.

17.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelező
en alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező ha
tályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, 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 a jelen szerződés részét képezi

17.8. Eladó a jelen 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 esato
lásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudo
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másul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Ve
vő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

17.9. 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 (El
adó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
7. számú melléklet: Kimutatás a szállítandó termékekről (minta)

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 7 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2019. ..~~ ~999jflfo,
Add~;P~’~t. AIk~”a kr,.

C 2’
Bancsics Ferenc ngó Péter
vezérigazgató ügyvezető

NISZ ~. Eladó
.. 99999 Informatika Kü.Vevo ‚Elado meghatalmazott kepviseloje
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1. számú melléklet

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)1

A beszerzés tárgya

DCLAN errőforrások beszerzése
A beszerzés célja, a meglévő LAN erőforrások kapacitásának bővítése, melyet Ajánlatkérő két
részajánlatra bontva kíván beszerezni.
Nyertes ajánlattevőnek az előírt követelményeknek megfelelő termékek szállítását kell vállalnia
az alább megadott darabszámokkal.
I. részajánlat: DCLAN switch
A szállítandó adatparki switch eszközöket és az azokhoz tartozó optikai modulokat a 3. pont
tartalmazza. A szállítandó eszközökkel kapcsolatos részeletes műszaki követelményeket a jelen
Műszaki leírás további fejezetei tartalmazzák.

II. részajánlat: Management LAN switch
A szállítandó adatparki eszközöket ás azokhoz tartozó optikai modulokat a 4. pont tartalmazza.
A szállítandó eszközökkel kapcsolatos részeletes műszaki követelményeket a jelen Műszaki
leírás további fejezetei tartalmazzák.

Általános rendelkezések - Gyártósemlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előirásokra,
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, szabadalornra, 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.

I. részajánlat: D CLAN switch

Beszerzési igény: adatközponti telephelyre tervezett eszközöket ás azokhoz tartozó SFP/QSFP
modulokat az alábbi táblázat mutatja.
Mennyiség Eszköz neve

4 db DCLAN switch
128 db RJ-45 UTP csatlakozójú, lUbE interfész modul (SFP)

4 db ‘7 méter hosszúságú, 40Gbps, aktív réz vagy optikai patch kábel (QSFP)
40db Dual LC multimódusú, 1OGbE interfész SFP± modul

1 A közbeszerzési műszaki leírásnak az 1. részajánlatra vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak a szerződés

teljesítése során
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Az előírt követelményeknek megfelelő termékek
‚A műszaki követelményeknek megfelelő, Ajánlatkérő által meghatározott eszköz
konfiguráció:
Ssz. Cikkszám Leírás Menny.

1. N9K-C93180YC-EX Nexus 9300 with 48p 10i25G SFP+ and 6p bOG QSFP28 4db
2. NXA-FAN-300FM-B Nexus 2Ki3KJ9K Single Fan, port side intake airflow 16 db

3. NXA-PAC-650W-Pl Nexus NEBs AC 650W PSU - Port Side Intake 8 db
4 SFP-1OG-SR-S 1OGBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class 40db

5 GLC-TE 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire 128db

6. QSFP-H4OG-ACU7M 4OGBASE-CR4 Active Copper Cable, 7m 4db

DOLAN switch-ek egyenértékűségének feltételei
Amemiyiben ajánlattevő nem ajánlatkérő ákal megadott, hanem azzal egyenértékű konfiguráci
óra tesz ajánlatot, úgy az egyenértékűség tekirnetében ajánlattevő által megajánlott DCLAN
switch-eknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

Á ‚ ‚ • ‚ — . —

TE-i Áteresztő képesség, switching kapacitás [Tbps]: legalább 1,28
TE-Z MAC tábla mérete: legalább 96000
TE-3 LAG (IEEE 802.3ad) interfészenkénti fizikai portok max. száma: 8

TE-4 Fizikai interfészek minimális száma az ajánlott kiépítésben eszközönként legalább
48db 1OGbE (SFP+) és legalább 6db 40/100GbE (QSFP) port

TE-S Legyen 19’-os rack szekrénybe szerelhető, és ehhez rendelkezzen a rögzítéshez
szükséges elemekkel is.
Rendelkezzen redundáns, 230V-os (AC) táp-és redundáns ventilátor egységekkel.

TE-G Az eszközhöz megajánlott tápkábelek csatlakoztathatók 1EC320 C13 (anya) aljzat

_____ hoz. __________________

TE-7 A tap- es ventilator egysegeket az eszkoz uzemelese kozben is lehessen cserelni

TE9 Támogassa az SDN (Software-Defined Networking) architektúrát (adat és kontrol
sík elkülönítése).

TE-lO Támogassa az 1.3 vagy újabb Openflow protokollt.
TE-ii Támogassa az Application Program Interfaces (API) alapú hozzáférést
TE-12 Támogassa a működés közbeni szoftverfrissítést (In-Service Software Upgrade).

TE13 Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések esetén (lPv4 és lPv6 környezet
ben is). _________ ____

TE-JA Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation, Account
____ ing) Radius és Tacacs+ alapon. ____

TE-i5 SNMP vi, v2c, and v3 támogatása.
TE-i6 Támogassa a 9216 byte-os jumbo frame-eket.

Az eszköz támogassa a statikus és dinamikus routing protokollokat:
RFC 2453 RlPv2
RFC 2328 OSPFv2

TE-i7 RFC 2740 OSPFv3 for lPv6
RFC 1112 IGMP
RFC 2236 IGMPv2
RFC 3376 IGMPv3
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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

TE-18 IEEE 802.lQbb Priority-based Flow Control
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

A beszerzendő switehek kapcsolatai (Jelen bővítendő környezetet tekintve):
. a produktív DC hálózat kliensei (p1. szerverek) kapcsolódnak a beszerzendő DCLAN

switch párokhoz 1/lOObE rezes és multimódusú iirterfészeken keresztül (p1. lOObE
multimódusú optikai SFP± interfész modullal); ToR’EoR (Top of the Rack, End of the
Row) íünkciójú switchek.

. a beszerzendő DCLAN switch-ek kapcsolódnak az Ajánlatkérő meglévő Cisco Catalyst
switch-eihez (SFP/SPF± réz és optikai interfész modulokon keresztül), amivel a szállí
tandó eszköz teljes együtműködése megkövetelt. Az ehhez szükséges követelményeket
a fenti táblázat tartalmazza.

o a beszerzendő DCLAN switch-ek kapcsolódnak egymáshoz 40Gbps QSFP interfésze
ken keresztül.

. a beszerzendő DCLAN switch-ek kapcsolódnak az Ajánlatkérő meglévő Cisco ASA
5520 típusú tűzfalához, amivel a szállítandó eszköz teljes együtműködése megkövetelt.
Az ehhez szükséges követelményeket a fenti táblázat tartalmazza.

SFP transceiver modulok és QSFP aktív patch kábel egyenértékűségi
feltételei

Amennyiben ajánlattevő nem ajánlatkérő által megadott, hanem azzal egyenértékű termékre
tesz ajánlatot, úgy az egyenértékűség tekintetében ajánlattevő által megajánlott SFP modulnak
és QSFP aktív patch kábelnek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
Dual [C/PC tOChE inultiinóclusú optikai iuterfés’ modul (SFP+) e~ enértéku~ét~i Ui’ e—
telillén’ ci
Paraméter típus Paraméter érték

Dual LC/PC 1OGbE multimódusú optikai interfész modul
Megnevezés (SFP+)
Form Factor: SFP±
Sávszélesség: 10 Gbps
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Paraméter típus Paraméter érték
Szabvány: IEEE 802.3ae
Kábel: multimódusú optikai szálpár 0M3,0M4
Csatoló felület: Dual LC/PC
Hullámhossz: 840-860 rim
Vételi jelteljesít
mény: -1,0-től -9,9-ig [dBm]
Adási jelteljesít
mény: -1,2-tál -7,3-ig [dBm]
FCoE támogatás: Nem szükséges.

RJ45 UTP 1GbE interfész modul (SFP)egyenértékűségi követelményei
Paraméter típus
Megnevezés
Form Factor:
Sávszélesség:
Szabvány:
Kábel:
Csatoló felület:

Paraméter érték
RJ45 UTP 1GbE interfész modul (SFP)
SFP
1 Gbps
IEEE 802.3ab

CATS(e) — UTP
RJ45

40Gbps, aktív réz va~y Optikai patch (QSFP) e~yenértékűsé2i követelményei
Paraméter típus Paraméter érték
Megnevezés 40Gbps, aktív réz vagy optikai patch (QSFP)
Form Factor: Quad Small Form-Factor Pluggable (QSFP)
Sávszélesség: 40 Gbps
Szabvány: IEEE 802.3ba 400BASE-CR4
Kábel: 7 méter (max.10 méter) hosszú aktív réz vagy optikai patch
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II. részajánlat: Management LAN switch

Beszerzési igény: adatközponti telephelyre tervezett eszközöket és azokhoz tartozó SFP modu
lokat az alábbi táblázat mutatja.
Mennyiség Bszköz neve

2 db Menedzsment switch
4 db RJ-45 UTP csatlakozójú, 1 GbE interfész modul (SFP)
4 db Dual LC multimódusú, 1 GbE interfész SFP modul

Az előírt követelményeknek megfelelő termékek
‚A műszaki követelményeknek megfelelő, Ajánlatkérő által meghatározott eszköz
konfiguráció:
5sz. Cikkszám Leírás Menny.

1., WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 365024 Port Data 4xlG Uplink LAN Base 2db
2, GLC-TE I 000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire 4 db
3., GLC-SX-MMD I000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM 4db

Management LAN switch-ek egyenértékűségi feltételei
Amennyiben ajánlattevő nem ajánlatkérő által megadott, hanem azzal egyenértékű koníiguráci
óra tesz ajánlatot, úgy az egyenértékűség tekintetében ajánlattevő által megajánlott Manage
ment LAN switch-eknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

A ‚ ‚ ‚ ‚ — .

TM-i Áteresz~ő képesség, routing/switching kapacitás: legalább 92Gbps
TM-2 MAC tábla mérete: legalább 32000
TM-3 LAG (IEEE 802.3ad) interfészenkénti fizikai portok max. száma: legalább S

TM-4 Fizikai interfészek minimális száma az ajánlott kiépítésben legalább 24 db
10/100/1000 Ethernet (RJ45), és legalább 4db 1GbE (SFP)

TM-S Legyen 19-os rack szekrénybe szerelhető, ás ehhez rendelkezzen a rögzítéshez
szükséges elemekkel is.
Rendelkezzen redundáns, 230V-os (AC) táp- és redundáns ventilátor egységekkel.

TM-S Az eszközhöz megajánlott tápkábelek csatlakoztathatók 1EC320 C13 (anya) aljzat
hoz. _________

TM-7 Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések esetén (lPv4 ás lPv6 környezet
ben is). ______ _____ _______

TM-9 Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation, Account
ing) Radius és Tacacs+ alapon.

TM-b SNMP vi, v2c, and v3 támogatása.
Támogassa az alábbi szabványokat/protokollokat:
IEEE 802.1AB Station and Media Access Control Connectivity Discovery (LLDP)
IEEE 802.lad QinU

TM-il IEEE 802.1D MAC Bridges
IEEE 502.ip Priority IEEE 802.ÍQVLANs
IEEE 802.lq Virtual LANs
Legalább 4094 VLAN ID használata
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Legalább 9198 byte méretű jumbo frame támogatása

SFP transceiver modulok egyenértékűségi feltételei
Amennyiben ajánlattevő nem ajánlatkérő által megadott, hanem azzal egyenértékű konf~guráci
óra tesz ajánlatot, úgy az egyenértékűség tekintetében ajánlattevő által megajánlott SFP modu
loknak az alábbi követelményeknek kell megf’elelniük:
Dual [C/PC multiniódusú 1GbE optikai interfész modul (SFP) egvemiértékűségi követel—
Illényei

Paraméter típus Paraméter érték
Dual LC/PC multimódusú 1GbE optikai interfész modul

Megnevezés (SF1’)
Form Factor: SFP
Sávszélesség 1 Gbps
Szabvány: IEEE 802.3z
Kábel: multimódusú optikai szálpár 0M2,0M3
Csatoló felület: Dual LC/PC
Hullámhossz: 770-860 nm
Vételi jelteljesít
mény: 0-tól -17-ig [dBm]

IEEE 802.ls Multiple Spanning Trees
IEEE 802. 1X Port Based Network Access Control
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG)
IEEE 802.3z 1000BASE-X
RFC 792 ICMP
RFC 1305 NTPV3
RFC 783 vagy RFC 1350 TFTP Protocol
RFC 2131 DHCP
Teljes együttműködés a meglévő Cisco Catalyst Layer 2 switchekkel, az alábbiakra

TM 12 nézve:
. funkciók
. management

TM-13 Az eszközök további (későbbi) stack modul és kábel bővítést követően egymással
összekapcsolhatók (stack elhetők).

TM-13 A szállítandó eszközöknek illeszkedniük kell a kialakított, üzemelő management
LAN hálózattal ás nem eredményezhetnek funkció, management, teljesítmény
csökkenést.

A beszerzendő switch-ek más adatparkban elhelyezett IP képes eszközök (hálóza
ti ás kliens) menedzsment interfészeit fogadják. Out of Band (OoB), azaz függet
len a produktív hálózattól. A beszerzendő termékek meglévő hálózat kapacitás
bővítéséhez szükségesek.
A bővítendő OoB Management LAN-t, gyűrű toplológiába szervezett Cisco
Catalyst switchek alkotják.
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Paraméter tipus ) Parameter ertek
Adási jelteljesít
mény: -3-tál -9,5-ig [dBm}

RJ45 UTP 1GbE interfész modul (SFP) egyenértékűsé~ követelményei
Paraméter típus Paraméter érték
Megnevezés Ri45 UTP 1GbE interfész modul (SFP)
Form Factor; SEP
Sávszélesség: 1 Gbps
Szabvány: IEEE 802.3ab
Kábel: CAT5(e) — UTP
Csatoló felület: RJ45

Átadás-átvétel folyamata

A nyertes Ajánlattevő feladatai az átadás átvétel során:
1. a követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben meghatározott határ-

időknek megfelelően Ajánlatkérő Budapest, XIV. Róna u. 54.-Só. alatti raktárába.
2. az eszközöket gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani.
3. az eszközhöz köteles mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz szükséges vala

mennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak Fizikai össze- ás be
szereléséhez szükséges alkatrészt, valamint az előírt Ii.rnkcionalitáshoz szükséges licen
ceket Vevőnek átadni.

4. „A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok” fejezetben meghatározott
dokumentációkat CD/DVD-n átadni.

Garanciális elvárás

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
hardver és szofiver garanciáját a tennék mennyiségi átvételének az időpontjától számított 12
hónapig az eszközök árába beépítve.

A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok

Az alább felsorolt dokumentumokat elektronikusan (CD/DVD-n) a szerződés teljesítése során,
legkésőbb az eszközök átadásakor át kell adni:

. A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek.
o A hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a

modellezéshez szükséges információk (pl. slotok száma és típusa, modulokon portok
száma ás csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók)
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2. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egysé~ára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)

2 Az ajánlattételi lapnak az 1. részajánlatra vonatkozó részei alkalmazandóak a szerződés teljesítése során
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Ajánlati ár részletezése
AJÁNLATTÉTELI LAP

(A TÁBLÁZATOK SORAI SZABADON BŐVÍTHETŐEK)

„Az elektronikus levéltárhoz szükséges hálózati eszközök beszerzése ‘A közigazgatási eljáráshoz
kapcsolódó levéltári szolgáltatásfejlesztése’ elnevezésű, KÜFOP-1.0. 0- VEKOP-1 5-2016-00011

azonosítószárnú projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás a verseny újranyitásával

Aj ánlattevő neve Aj ánlattevő székhelye
99999 Informatika Kft. 1123 Budapest Alkotás u. 55-61.
M&S Informatikai Zrt. 1136 Budapest Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.

TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt 1145 Budapest Törökőr utca 2.
Felelősságű Társaság

USER RBNDSZERHÁZ Informatikai 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Korlátolt Felelősségű Társaság
Professzionál Informatikai Zrt. 1117 Budapest, Sopron út 19.

Etiam KR. 6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
M&M Computer Számítás- ás Irodatechnikai 7623 Pécs, Mártírok u. 42.

Kereskedelmi KR.
Euroway Networking Infokommunikációs 1042 Budapest, Arpád út 51-53. III. em.
Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Társaság
Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kft. 1051 Budapest Sas utca 10-12.

PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft. 1095 Budapest, Boráros tér?. 2. lii.?.
LANeX Tanácsadó Kit 1111 Budapest, Kende u. 13-17.

OfEcium Szolgáltató KR. 1044 Budapest, Óradna utca 4.
Valkyr Informatikai Korlátolt Felelősségű 1025 Budapest Szeréna köz 6/B

Társaság

I. rész2

I~F kód Termék Mennyiség,

(Termékazonos (szolgáltatás) mennyiségi Nettó egységár Nettó összár
ító) megnevezése egység (Ft) (Ft)

Nexus 9300 with
N9K- 48p 10/250

C93 1 8OYC-EX SFP+ and 6 4 db 2 855 950 Ft 11 423 800 Ft
1000 QSFP28

2 A neni kivánt rész tör endöl
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Nexus 2K13K/9K
NXA-FAN- Single Fan, port

16db 18463Ft 295408Ft
3OCFM-B side intake

airflow

Nexus NEBs AC
NXA-PAC

650W PSU - Port 8 db 61 543 Ft 492 344 Ft
650W-Pl

Side Intake

1 OGBASE-SR
SFP-lOG-SR-S SFP Module, 40db 86 161 Ft 3 446 440 Ft

Enterprise-Class

1000BASE-T
SFP transceiver

GLC-TE module for 128 db 55 389 Ft 7 089 792 Ft
Category 5
copper wire

400BASE-CR4
QSFP-H4OG-

ActiveCopper 4db 135 396Ft 541 584Ft
ACU7M

Cable, 7in

Összesen ár (nettó)3 23 289 368 FT

II. rész4

KEF kód Termék Mennyiség,

(Termékazonos (szolgáltatás) mennyiségi Nettó egységái’ Nettó összái’
(Ft)ító) megnevezése egység (Ft)

Cisco Catalyst

WS-C3650- 3650 24 Port 2 db
24T8-L Data 4x10 531 798 Ft 063 596 Ft

Uplink LAN
Base

Az itt megadott őr írand6 a Felolvasólap ‚Neltó ajánlati ám muindösszesen” soi~ba
A new kívánt vész törlendő!
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1000BASE-T
SFP tralisceiver 4 db

GLC-TB module for 67 861 Ft 271 444 Ft
Category 5
copper wire

1 000BASE-SX
GLC-SX- SFP transceiver

4db 754O2Ft 3O16O8Ft
MMD module, MMF,

850nm, DOM

Összesen ár (nettó)5 1 636 648 Ft

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA valamint közbeszerzési díj (1% ± 27 % ÁFA) terheli.

Kelt: Budapest, 2019.02.19.

Dongó Péter
Közös Aj ánlattevő meghatalmazott képviselője

Az itt megadott ár írandó a Felolvasólap „Nettó ajánlati ára mindösszesen” sorába
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.%ttNI SZ• •~ 3. számú melléklet

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 99999
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Informatika EJt.
Korlátolt Felelősségű Társaság

Cé~jeRyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-876769

Adószám: 13854964-2-43 Uniós adószám: HU13854964
Kapcsolattartó adatai
Név: Molnár Gábor Beosztás: értékesítés támogatási igazgató

Telefonszám: E-mail cím:Gabor.Molnar@99999.hu
Cím
Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): .Magyarország, 1123 Budapest, Alkotás ii 55-
61.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a kovetkezőket is Ici kell tolteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt
Bankszámla száma: 10918001-00000038- Bankszámla devizaneme: HUF
94730000
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sor
ban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, I69.~.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. 169.*.W]:NEM

fejezet, l69.~.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]: fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]:NEM
Milyen tevékenység alapj án: Milyen tevékenység alapján:
NEM
KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: NEM vény]:NEM

Dátum: d4&í.~ Rb.: 2.’~.. Cégszerű aláírás:
PH

()
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4. számú melléklet

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

. . A jótállás kezdőidőpontja:Megjegyzes: . . ‚

Projektazonosito:
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: Ették:
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 áHamháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében fog

lalt feltételnek való niegfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: 99999 Informatika KR.
Székhely: 1123 Budapest Alkotás u. 55-61.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-876769
Adószám: 13854964-2-43
Képviseletében eljár: Dongó Péter, ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt 99999 Informatika KR. a nemzeti va
gyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 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
ás Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni. 9999

9 ‘2°m 138549 “53.6.’Budapest, 2019 ~ 64.2.43

Don~éter
ügyvezető

99999 Informatika KR.

2 3.~ (1) Etőrvény alkalmazásában

1. a’tlcí/l;afó szervezet:
a) az állam) a költségvetési szer.’, a köztestület, 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 helyha
tósági szerv ás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan 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 ftnanszirozása megelőzéséről 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
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyeza~énye 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,) ás hc,l alpont
szerinti feltételek fennállnak;

e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következó feltételeknek:
ea,) vezető ti sztségviselöi megismerhetők,

a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztsénviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,

ee) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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6. számú melléklet

. Licencinformációs adatlap
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Mennyiség: ___________________________

Termék egységára: ___________________________

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): ________________________

Közbeszerzési díj (%): _____________________________

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): __________ _____ _______

Sewer ±
Metrika: CAL

Egyéb
Szof[verkövetés vagy terméklhssítés:
Szoitverkövetés ltissítésre jogosít: ______

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid &om
to): év.hó.nap ________________________

Előuizetés (subscription): Igen _________________________

Előuizetés érvényességi ideje: év.hó.nap ______

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Dátum Licencátadó va~v gyárló cégszerií aláírása

NISZ 34-NY6 Licencinformációs adatlap 5.0

Installation
Processor
Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem

Nem

Nem

Nem
Nem

Igen
Igen
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NISZ

Kitöltési útmutató

Nyilván tartási adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított 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 cégszerű megnevezése’

Kapesolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkahnazásnál 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.

TerÁ’nékinformációk

Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által dekla
rált megnevezése és verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szof[vertenték pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.:
SKU, Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség: A tennék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznem-
ben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.

Licenc kezdődátunia (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuina.
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NISZ

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darab-
száma alapján licencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver ás kliens alapon licenceljük.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.

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: A jelenlegi beszerzés feljogosít a tennék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoüverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi Ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs stan
dard).

Nem: Csak a vásárolt tennék 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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7. számú melléklet

Kimutatás a szállítandó termékekről
(minta)

Leltári azo- Típusszám az Szülő eszköz Telephely Szám- Beszerző szállítóle
nosító eszközön Megnevezés Gyári szám Főeszköz i/n db lelt~ száma tási címe SzáHító neve Eszköz Gyártó nevevőt száma

Me~egyzés:




