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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 105855602-44,
Bankszámlaszám:
K&H
Bank
Nyrt.
10403239-00027183-00000001
képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről a(z)
Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Symmetria Magyarország Zrt.
1139 Budapest, Váciút 91.
0110 049067
25798555-2-41
10918001-00000030-57750001
Griees-Farkas Emese és Orosz György
igazgatósági tagok

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

99999 Informatika Kft.
1123 Budapest, Mkotás utca 55-61..
01 09 876769
13854964-2-43
10918001-00000038-94730000
Dongó Péter
ügyvezető

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

Dimension Data Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki Út 60.
01 09 696931
12655085-2-43
10400968-00023130-00000005
Simon István
ügyvezető

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

USER RENDSZERHÁZ Kft.
1039 Budapest, Zöld utca 2.
01 09 873842
13799504-2-41
10102244-24281600-01004006
Lévai Tibor Sándor
ügyvezető

Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:

Valkyr Kft.
1025 Budapest, Szeréna köz 6/b.
01 09 929529
14998603-2-41
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Szignálom
Nagydaród Roland

Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

10918001-00000051-62810001
Börőez Gergely
ügyvezető

mint Eladó’ (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.
1.
A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 104-207282 (KE-7607/2017) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére 1. rész Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése (x86)”)
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM
KM
KIvI
KM

azonosítószáma: KMO1O 1-01 O8SRVT1 7
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2020. október 26.
keretösszege: 60.000.000.000 forint ± Ma.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a(z)
99999 Informatika Kit. cégnév 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., 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.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valameimyi 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.
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő
hivatkozott KJVÍ tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre’ A
Számítási kapacitás részére keret beszerzése” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli, az Eladó pedig
elvállalja az I. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2’
számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló termékek szállítását
és szolgáltatás nyújtását.
—

-

„

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a(z) 99999 Informatika
Kft. cégnév 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., teljesíti.

3.
A szerződés teljesítési határideje:
3.1. Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat jelen szerződés
aláírását követő 60. napig köteles leszálhtani és üzembe helyezni’
‚

A kereunegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlanevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös

ajánlattevők száma szerint bővilendő.
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3.2. Eladó a szállítás időpontjait megelőzően köteles legalább 3 munkanappal értesíteni Vevő általános
kapcsolattartóját.
4.

A teljesítés helye:

4.1.
Eladónak a Jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez
kapcsolódó dokumentumokat az alábbi helyszínre kell leszállítania:
a)
Budapest, XI. Fehérvári út 70.
b)
Budapest, XII. Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

5.

A teljesítés módja

5.1.
Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani.
Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz
szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz
szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek részére elvégezni.
5.2.
Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadní, továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek részére elvégezni.
Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
jótállás dokumentumai,
a 7. sz. mellékletét képező Licencinformációs adatlap
-

5.3.
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 kijelen szerződés II. fejezetében foglaltak alkalmazását.
5.4.
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.
5.5.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
5.6.
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.
5.7.
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.
—

—

5.8.
Vevő előírja a Kbt. S6. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143.
bekezdésének alkalmazását.
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5.10. Eladó a szállítandó a 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 átvételt követően a termékek csomagoló
anyagának elszállítása Eladó feladata.
5.11. Eladó feladata a tennék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) átvétele és elhelyezése a termékeken. Vevő igénye esetében továbbá
a projektre utaló, a projekt megnevezésével ellátott matricát (továbbiakban: matrica) is el kell
helyeznie Eladónak a terméken. Eladónak a terméken a vonalkódot illetve a matricát jól látható helyen
(p1’ az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken
elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le. Az Eladónak minden olyan terméket el kell
látnia leltári cínikével és nyilvántartásba vetetni, ami meghibásodás esetén önállóan cserélhető, illetve
beépített eszköz esetén a főeszköz cseréje nélkül integrálható. Nyilvántartásba kerülő eszközök körét
az Eladónak a Vevővel szükséges előzetesen egyeztetni.
5.12’ Eladó köteles a szerződés hatályba lépését követő 10 naptári napon belül felvenni a
kapcsolatot Vevő vonalkódokkal és szállítással kapcsolatosan kijelölt kapcsolattartójával a
vonalkódokkal (és adott esetben matricákkal) kapcsolatban.
5.13.
Vevő „Összerendelő jegyzőkönyv formanyomtatvány” táblázatot bocsát az Eladó
rendelkezésére a termékek nyilvántartásba vételezése céljából. Eladó a szállítást megelőzően az
„Osszerendelő jegyzőkönyv formanyomtatvány” táblázatot a niszkozpontiraktar@nisz.hu e-mail
címre, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) visszaküldi, amelyen köteles feltüntetni a szállítandó
termékeket és a termékekhez kapcsolódó vonalkódokat. Eladó a termékek szállítását mindaddig nem
kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti listát nem küldi meg Vevőnek.
6.

A fizetendő ellenérték:

6.1.
Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és kapcsolódó
szolgáltatások nyújtását az 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
6.2’
Az Eladót megillető díj teljes összege: 40.043.924,83,- Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
Negyvenmillió- negyvenbáromezer- kileneszázhuszonnégy forint és nyolcvanhárom fillér ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
6.3.
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
értéke, mértéke 2% + általános forgalmi adó’
6.4.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
6.5.
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.

7.

Fizetési feltételek:

7.1. Eladó a vételárra a s:ámvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak
alapján kiállított számla ellenében jogosult. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak
megfelelően kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) és a
Oldal4/4

Liceneinformációs adatlap (7. számú
veszi, hogy amennyiben jogszabály
vagy annak végrehajtási rendelete
köztartozásmentes adatbázisban való
kifizetés során.

—
-

melléklet) kitöltött formában történő csatolása. Eladó tudomásul
így különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához illetve
szerepléshez köti, úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a

7.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az „Integrált közcélú víziközmű adatbázis”
című KOFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosító számú projekt költségvetése terhére ún.
„szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül kifizetésre Eladó részére.
A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Vevő utalja át az Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf: 133) történő beérkezését követő 15 napon belül. Eladó a
számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk.
6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely
fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem tartozik.
Eladó tudomásul veszi, bogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló Bizonylattal
igazolt, Eladót megillető nettó értékét a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül
átutalással a Kbt. 135. ~ (1) és (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi,
bogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe
a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.
7.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

..

-

a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés
számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a
tevékenység leírását és annak VTSZ/SZJ számát,

-

fizetési határidőként 30 napot,

-

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

-

a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító számát: „Integrált közcélú
víziközmű adatbázis”, KOFOP-2.3.6-VEKOP-l 6-2017-00002
-

7.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
7.5. Vevő az Eladó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait az indok(ok) megjelölésével
küldi meg az Eladó részére. Az Eladó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szerződésben foglalt
rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának befogadását a Vevő nem tagadhatja meg.
—

7.6. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.7. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
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7.8. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
7.4. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen Szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

—

7.9. Eladó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz. melléklet kitöltésével ős a
Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
7.10. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.11. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
7.12. Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya alá
tartozik, ős szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. ~
alapján biztosítja a Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
7.13. A szállítói előleget (az előlegbekérő dokumentum Vevőhöz történő benyújtásán keresztül) az
Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül
jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a
Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
7.14. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg
kifizetésére kerül sor, a Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a ős az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló,
a Kbt. 134. * (6) bekezdése a) pontja vagy a Korm. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más
biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével
nem nyújt biztosítékot. Az előleg visszafizetési biztosítékának az előlegbekérő dokumentum
benyújtásától az előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett
összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra oly módon, hogy a Vevő az
előleget mindaddig beszámítja a kiállított számla (részszámla illetve végszámla) összegébe, amíg az
előleg teljes összege levonásra nem kerül.
7.15. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.16. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

8.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1.
Vevő a jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket és dokumentumokat mennyiség
alapján átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra
között, pénteken 9:00-13:00 óra között.
8.2.
Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Vevő képviselője részére. A
szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát. Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az átadott tennékek azonosítását szolgáló vonalkódot.
8.3.

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
-
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-

-

-

a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból
megállapíthatóak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
Eladó a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges 5.2. pont
szerinti dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus
elérhetőségét.
a vonalkódok elhelyezésre kerültek-e a leszállított termékeken

8.4.
Vevő az átvételt a szállítólevél és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Vevő az
átvételt megtagadja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
a szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumokból
nem állapíthatóak meg a 8.2. pontban felsorolt adatokat,
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű
használathoz szükséges 5.2. pont szerinti dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen
dokumentumok elektronikus elérhetőségét.
a vonalkódok nem kerültek elhelyezésre a leszállított terinékeken
-

-

-

-

8.5.
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, amelynek átvételét Vevő
megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

8.6.
Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, bogy az
ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi
átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.4.) jogosult
elállni a szerződéstől.
8.7.
Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét
tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.
8.8. Amennyiben a mennyiségi átadás-átvétel sikeresen lezárult, Eladó köteles a leszállított eszközöket
üzembe helyezni. Az üzembe helyezésről Eladó legkésőbb a szállítás napján, nyilvántartásba vételt
követően köteles gondoskodni.
8.9. Vevő minőségileg az üzembe helyezéskor veszi át a szállított eszközöket. A minőségi átadásátvételről Felek tesztelési jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek mellékletét képezi az üzembe helyezés,
Műszaki leírásban rögzített eladói feladatok teljesítését igazoló üzembe helyezési jegyzőkönyv. A
minőségi átadás-átvétel tekintetében Felek a Műszaki leírás rendelkezései szerint kell eljárni.
9.

Teljesítésigazolás

9.1.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék minőségi és mennyiségi átadás-átvétele sikeresen lezárult.
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9.2.
Vevő képviseletében a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására a 14.2. pontban megnevezett
személyek jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló Bizonylaton (a továbbiakban: TIE)
történik (3. sz. melléklet).
9.3.
Eladó a TIE kiállításához köteles csatolni a mennyiségi-, valamint a minőségi átadás-átvételről
szóló jegyzőkönyvet.
9.4.
Vevő a TIE kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához
szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat át nem
adja.
9.5.
Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a KEF Portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő a Portálon 5 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,
akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fo~a állítani a folyamat státuszát. Vevőnek az
eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon, amennyiben a
teljesítést elfogadta.
-

-

10.

Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírás 5. pontjában
meghatározottak szerinti jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék minőségi átvételének az
időpontja.
10.2.

Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó viseli.

10.3. 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
a jelen 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.
—

—

-

-

10.4. 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, szabadabni 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.
10.5. Ajótállás tekintetében egyebekben a Műszaki leírás 5. pontja irányadó.
11.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. 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, továbbá, amennyiben Eladó megszegi a Műszaki leírás S. pontjában előírt,
jótállásra vonatkozó követelményeket, úgy Eladó az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem,
vagy hibás teljesítés) fUggően késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
—

—

Oldal8/8

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 a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi
kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 25%. 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 kőtbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkahnazható.
11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint 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 menetesíti 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 320/20~ 5. (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)
c)
d)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
jelen szerződés 10.4. 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 megszűnését határozta el.
12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
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12.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felinondásról 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 4) 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 a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
—

-

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről:
Altaidnos kapcsolattartó:
Név: Buza István Csaba,
Beosztás: Szolgáltatás üzemeltetési osztályvezető,
Telefon szám: ±3617957292,
Mobiltelefon szám: +36304272401,
E-mail cím: Buza.IstvanCsabac~nisz.hu,
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Név: Könyves János Zsolt,
Beosztás: Infrastruktúra üzemeltetési osztályvezető,
Telefon szám: +36 17957283,
Mobiltelefon szám: ±36307333526,
E-mail cím: Konwes.Zsolt(ö~nisz.hu,
Vonalkódokkal ás szállítóssal kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó:
Név: Szecsei Gábor,
Beosztás: csoportkoordinátor,
Telefon szám: +3617957395,
Mobiltelefon szám: ±36305587649,
E-mail cím: Szecsei.Gabor~nisz.hu,
Eladó részéről:
Név: Moczok Márió
Beosztás: Ügyfélmenedzser
Telefon: ±3620357 1803
E-mail: mario.moczok@99999.hu
14.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

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 szcrződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerzödésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
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 icüldeményt 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 iratot az ellenkező
bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.
—

—

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

15.

Vis Major
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15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedehnes 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 ajelen szerződés aláírását követően
jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, igy
különösen:
a)
b)
c)
d)

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

e)
f)

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 teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a
szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad,
az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges,
és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesitésre.
15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerzödésszerű teljesítésre kiható következinényét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
15.6. Amennyiben a vis major 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
elbírMására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.4.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
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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 a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic 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.
16.7. Jelen szerződés főszövegének 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, illetve 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.

számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:

Budapest, 2019. június

Műszaki leírás
Megrendelt termék- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat (T~ minta)
Nyilatkozat Partner adatairól
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
KM teljesülésigazolás
Licencinformációs adatlap

Budapest, 2019. június

Vevő részéről:

Eladó részéről:

~

Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Péter
ügyvezető, 99999 Informatika Kit.
a közös ajánlattevők képviseletében

99999 informatika Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.

Adószóm: 13854964-243
Cégjegyzékszáin: 01-09-876769
7.
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1. számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

NISZ

NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Integrált Közcélú VízikőzrnűAdatbázis projekt részére keret beszerzése
in űszaki melléklet

Tartalomjegyzék
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A beszerzés tárgyi. 16

.16

Általános rendelkezések

GyÁRTÓSENILEGESSÉC.16
TERMÉKDOKUMENTÁCIÓ És
3

MEGFELELÖSÉGt TÁBLÁZAT

llardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások
A MEGAIÁNLOTFESZKŐZŐKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK
EGYÉB SZÜKSÉGES. AZA.TÁNLAYIEVŐ ÁLTAL BIZTOSÍTO1TÁLTALÁNOS K!EGÉSZiTŐK. FELADATOK
ESZKÖZÖK ELHELYEZÉSE
CSATLAKOZÁS AZ ELLÁTÓ FIÁLÓZATHOZ

4

Számítási kapacitás részére keret beszerzése
2on KERET PENGESZERVEREK RÉSZÉRE
A FENTI KÖVETELMÉNYEKNEK MEGFELELŐ ESZKÖZÖK LL%T4J~

5

J6tállási elvárások
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1. A beszerzés tárgya
A beszerzés célja két teljesítési helyszínen számítási kapacitást biztosító penge szerverekhez tarozó
keretek szállítása és telepítése az alábbiak szerint.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szukségesek
ahhoz, hogya „Számítási kapadtás részére keret beszerzése” fejezetben kifejtett műszaki specifikáció
megvalósításra keruljon.
Számítási kapacitás részére keret beszerzése
Két teljesítési helyszínen (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. és 1117 Budapest,
Fehérvári út 70.) létrehozandó számítási kapacitás bővítése érdekében osszesen:
2db keret pengeszerverek részére
a továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően.
-

2. Általános rendelkezések
3. Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. 5 (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott kozbeszerzési műszaki leírásban a kozbeszerzés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása szukségessé 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.
4. Termékdokumentáció és megfelelőségi táblázat
Ajánlattevő koteles Ajánlatához csatolnia a termékdokumentációt, amiből megállapítható a
kovetelményeknek való megfelelés. Amennyiben az Ajánlattevő a műszaki leírásban cikkszám szerint
felsorolt termékekre (mintakonfiguráció) tesz ajánlatot, abban az esetben nem szükséges az
egyenértékűségről szóló dokumentumokat benyújtania.
Amennyiben a termékdokumentáció nem tartalmazza egyértelműen az adott műszaki paraméter
megfelelőségének eldontéséhez szukséges osszes információt, a megfelelőségről a gyártó vagy a
gyártó hazai képviselője is nyilatkozhat A nyilatkozatnak nem általánosnak kell lennie, hanem a
konkrét műszaki paraméterre vagy paraméterekre kell vonatkozzon.

S. Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások
6. A megajánlott eszkózokkel kapcsolatos általános elvárások
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi kornyezeti feltételeket.

~u~5~24Wt41t4~
K-i

~

~- ~

w*bt’tt~2~

A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszultségű hálózatról torténik, a hűtési
igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott konfigurációra
vonatkozólag maximális terhelés esetén 15 kW-t. Az ajánlott rendszer géptermi
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K-2
K-3

elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési ás
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 1200mm rackszekrénybe.
A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az Ethernet
kábelezés 10 6bps, optikai kábelekkel történik (10 EBase-SR, MM 850, LC-LC). A
menedzsment csatlakozás 1 Gbps, réz alapú Cat.6 UTP kábeleken történik. A megajánlott
eszközök csatlakozási felületének ehhez kell alkalmazkodnia.
—

—

K-4

Környezeti igények
~
K-S
Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő
teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást

Megbízhatóság

K-6
K-7

Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív fogyasztók)
Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak ás működés közben
külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek

7. Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok
~

K-S
K-9
K-b
K-il

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- ás beszereléséhez szükséges minden eszköz,
alkatrész.
Ajanlattevo feladata az alabbi fejezetben reszletezett eszkozok leszallitasa az Ajanlati
dokumentációban meghatározott helyre
Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A vonalkódos
matricákat az Ajánlatkérő biztosítja.

8. Eszközök elhelyezése

—
1(12

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

9. Csatlakozás az ellátó hálózathoz
K-13
K-14

EN 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 fázis) ha ezen kívül más típusú csatlakozóra van
szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő feladata.
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia a belső elosztásról. A rendszer eszközökkel szállításra
kerülő PDU egységek rack unitokban való elhelyezése nem megengedett, ezért olyan
kivitelű elektromos energia szétosztó eszközök kerüljenek leszállításra, amelyek rackben
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KiS
1(16
1(17

való rögzítése a rack unitokon kívül történik.
Ajanlattevonek kell gondoskodnia rackszekrenyenkent a beszerelesi terv alapjan
elhelyezett eszközöknek megfelelő mennyiségű aljzatról.
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden rackszekrényben.
Amennyiben az Ajanlatkero altal biztositott rack szekreny nincs tele fizikailag vagy ho
terhelesileg
akkor az uzembiztonsag erdekeben tovabbi 20% aljzatot kell az
Ajánlattevőnek még hozzászámítania/biztosítania.
—

—

1O~Számítási kapacitás részére keret beszerzése
Beszerzési igény:
A szállítandó eszközök esetén lokalitás szempontjából 2 db azonos mennyiségű és minőségű keret
beszerzése szükséges pengeszerverek részére, amelyek jelen műszaki melléklet 1. pontjában
megahatározott két budapesti teljesítési helyszínen kerülnek elhelyezésre.
Az eszköz fizikai elhelyezésére a 3. pont „Eszközök elhelyezése” követelményben kifejtett szabályok
vonatkoznak.
11. 2 db keret pengeszerverek részére
Beszerzési igény: 2 db penge keret, 2 teljesítési helyszínen elhelyezve, teljesítési helyszínenként 1 db
1db. A keret által kiszolgálandó HP BL46Oc pengeszerverek részére.

-

Egyéb leszállítandók: Keretenként 16 darab 5 méteres LAN LC/LC 0M4 és 2 darab 5 méteres Cat6a/7
UT? kábel..
A pengekereteknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

P-i
P-2
P-3
P-4

A pengekereteknek minimum 16 penge befogadására alkalmasnak kell lennie
Rendelkezzen távoli menedzsment lehetőséggel a keretre és a pengékre
Redundáns menedzsment modullal rendelkezzen
Redundáns IPMI 2.0 menedzsment interfésszel rendelkezzen, a pengékre is használható
módon
__________________________________________
Redundáns, az összes szerver helyet (slot) kiszolgálni képes, valamint külső eszközök
irányába legalább 4 porttal rendelkező, legalább portonként 16 Gb FC kapcsolót kell
tartalmaznia. Ha a megajánlott eszközhöz történő csatlakozáshoz szükséges valamilyen
vonali meghajtó (transceiver), akkor azt is meg kell ajánlani. Amennyiben a megajánlott
eszköz portjainak használatához licence szükséges, akkor azt a teljes kiépítésre meg kell
ajánlani.
Redundáns és az összes szerver helyet (slot) kiszolgálni képes legalább portonként 10
GbE Ethernet kapcsolót kell tartalmaznia, amely mindegyike támogatja a következő
fun kci onal itást:
o
a keret maximális kapacitását 4x10 GbE Ethernet sebességgel kell kiszolgálnia,
c
legalább 4 port 10 GbE sebességű csatlakozási lehetőség a külső eszközök
eléréséhez, SFP÷ multi modusú dual LC/LC vonali meghajtó (transceiver)
fogadására képes,
o
az egy keretben lévő két kapcsoló egymással is kapcsolatban van és egy logikai
egységet képez (stack), minimum 2x20G sebességgel;
o
támogatja az IEEE 802.1Q VLAN szabványt, egy időben egyszerre legalább 1000
_______

P-5

________

_____________________________

P-6
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_______________

;

VLAN kialakítható,
támogatja az IEEE 802.3ad Link Aggregation szabványt,
• SNMP-vel menedzselhető,
o
az összes üzembe helyezhető penge beköthető legalább 2x10 Gbps Ethernet
sebességgel
A keretben az l/O modulokat a teljes kiépítettségre kell kiépíteni ás licencelni
A keretben a switcheknek stackelhetőeknek kell lenniük és LACP-t kell támogatniuk
A keretnek minimum 6 darab l/O bayt (l/O blade-et) kell tartalmaznia
Hot-plug képesség biztosítandó pengékre, tápegységekre, ventillátorokra, 10
interfészekre
A tapellatas es a hutes tekinteteben teljes redundancia biztositasa szukseges
Nagy energiahatékonyságú (>=92%) tápegységgel kell rendelkeznie. A megadott
hatékonyságot 100% terhelés mellett is biztosítania kell az eszköznek
A hűtést és tápellátást teljes kitöltöttségű keretre, maximális kiépítésre kell számolni
A keretben nem kitöltött penge helyeket megfelelő módon zárni kell, hogy a keret
szellőzése hatékony maradjon
A keretnek alkalmasnak kell lenni a NISZ Zrt -nél a Kormányzati Adatközpont felhő
rendszerében már meglévő pengeszerverek (HP BL46Oc) gyártói garancia vesztés nélküli
kiszolgálására.
Meglévő szerver konfigurációja:
1
813198-821 HPE 8L460c G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO Blade
1
819851-L21 HPE BL46Oc Gen9 ES -2683v4 FlO Kit
1
819851-B21 HPE BL46Oc Gen9 E5-2683v4 Kit
805358-821 HPE 64GB 4Rx4 PC4-2400T-L Kit
8
1
766491-821 HP FlexFabric 10Gb 2P 536FLB PlO Adptr
710608-821 HP QMH2672 16Gb FC lIBA
1
o

P-i
P-8
P-9
P-to
P-ti
P-12
P-13
P-i4

_______

P-iS

__________

12. A fenti követelményeknek megfelelő eszközök listája (összesen):
KEF cikkszám
681844-B21
ESY41A
751465-821
691367-821
455883-B21
733459-821
456204-821
517520-B21
QK734A
677595-821

Megnevezés
Mennyiség
HPE BLc7000 Configure-to-order Platinum Enclosure with ROHS Trial
Insight Control License
2
HPE 0V 3yr 24x7 End FlO Phys 16 Svr Lic
2
HPE Virtual Connect 16Gb 24 port Fibre Channel Module for c-Class
BladeSystem
4
HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 PS Module for c-Class
BladeSystem
4
HPE Bladesystem c-Class 10Gb SFP± SR Transceiver
S
HPE 2650W Performance Platinum Hot Plug Power Supply Kit
12
HPE BLc7000 Onboard Administrator with KVM Option
2
HPE BLc 6X Active Cool 200 Factory Integrated Fan Option
2
HPE Premier Flex LC/LC 0M4 2f Sm Cbl
32
HPE BLc7000 Single Phase FlO Intelligent Power Module
2
Telepítési feladatok (szállító)
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13.Jótállási elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a bekerülési érték részét képező teljes
körű (hardver és szoftver lemre kiterjedő) 12 hónap jótállást. A jótállási Idő kezdete a termék
mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az időpontja,
amely a teljesitési igazolás kiállításának együttes feltétele.
Ajá niattevő feladatai üzembehelyezéskor:
Tesztelési terv elkészítése az Aiánlatkérő bevonásával
A terv célja, a tesztelés környezetének és folyamatának, a rendszer megvalósítási és átadási fázisai
során végrehajtandó teszttípusoknak (performancia, funkcionális) és a kapcsolódó teszteseteknek, a
tesztekhez kapcsolódó feladatoknak, előfeltételeknek és erőforrás igényeknek a leírása. Minden az
Ajánlatkérő által előírt, a jelen műszaki leírásban meghatározott követelményre kell tesztesetet
létrehozni, meghatározva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a tesztet’
Az eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
o
az eszközök fizikai beszerelése és a kapcsolódó beszerelési dokumentum leszállítása,
o
helyi összekábelezés,
• kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
o
eszközök bekapcsolása,
o
megfelelő firmware verziók telepítése (ha szükséges)
o
státuszjellemzők ellenőrzése, esetleges hibák elhárítása,
• port elnevezések nevezéktan szerinti beállítása.
Rendszerteszt és üzembe helyezés
o
az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő bevonásával a tesztelési terv alapján végre kell hajtania az
előírt teszteseteket és ezeket dokumentálni kell (tesztelési jegyzőkön~). Sikeres tesztek
esetén az Ajánlatkérő minőségileg is átveszi a leszállított rendszert az üzembe helyezési
jegyzőköny keretében.
A jótállásra vonatkozó feltételek:
i-l.
i-2
i-3

1-4
i-5
[

J-6

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg
A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia
A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia
• hibat bejelento szemely neve, beosztasa,
• meghibasodotttermekazonosito adatai (tipus, gyari szam),
.
eszlelt hibajelenseg leirasa,
.
hibabejelentés száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem
vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék
cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen
a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget az Ajánlattevő viseli.
Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül)
hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz,
szoftverfrissítéseihez
Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoftver frissítések díjmentes
letöltési lehetőségét
—

—

i-7

i-S
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2.számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

a
Megrendelt termék- és árlista

KEF kód

Termék (szolgáltatás)
megnevezése

Mennyiség,
mennyiségi
e~ysé~

Nettó egységár

Nettó összár

(Ft)

(Ft)

681844-B21

HPE BLc7000 Configure-to-order
Platinum Enclosure with ROHS Trial
Insight Control License

2db

1 035 746,56 Ft

2 071 493,11 Ft

E5Y4IA

HPE 0V 3yr 24x7 End FlO Phys 16
Svr Lie

2db

2 461 675,28 Ft

4 923 350,57 Ft

751465-B21

HPE Virtual Connect 16Gb 24-port
Fibre Channel Module for c-Class
BladeSystem

4db

3 231 529,37 Ft

12 926 117,47 Ft

691367-B21

HPE Virtual Connect FlexFabric
20/40 F8 Module for c-Class
BladeSystem

4db

3 842 619,69 Ft

15 370 478,74 Ft

455883-B21

FIFE BladeSystem c-Class 10Gb
SFP+ SR Transceiver

8db

149 148,02 Ft

1 193 184,14 Ft

733459-B21

HPE 2650W Performance Platinum
Hot Plug Power Supply Kit

12db

103 574,28Ft

1242 891,33Ft

456204-B21

HPE BLc7000 Onboard
Administrator with KVM Option

2db

192 649,37 Ft

385 298,73 Ft

517520-B21

HPE BLc 6X Active Cool 200
Factory Integrated Fan Option

2db

186 435,O2Ft

372 870,O4Ft

(Termékazonosító)
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QK734B
677595-B21

SRVT_X_SZOLGO8

HPE OEM Flex LC/LC OM4 2f Sm
GEHC CM

I{PE BLc7000 Single Phase FlO
Intelligent Power Module
telepítés (rendszermérnök)
Összesen ár (nettó

32db

21 47 1,08 Ft

687 074,57 Ft

2 db

76 645,46 Ft

153 290,91 Ft

40 óra

17 946,88 Ft

717 875,20 Ft

Ft)[11

40 043 924,83 Ft
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3. számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

set

NISZ
TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

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

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

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 meghatározottegyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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nyilvántartási számú szerződés 4. számú melléklete

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megj~le1ően):
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
99999 Informatika Kit.

Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb 01-09876769szám Qnegfelelő aláhúzandó):

Adószám: 13854964-2-43

Uniós adószám: HU13854964

Kapcsolattartó adatai
.

.

Beosztás: Űgyfélmenedzser

..

Nev: Moczok Mario

E-mail Cím: mario.moczok@99999.hu

Telefonszam: ±3620 357 1803

Cím
Székhely (ország, irányítószám~ város, utca, házszám): Magyarország, 1 123 Budapest, Alkotás u.
55-61.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytő] (ország irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irá nyítószám, Város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszá;W):
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt
Bankszámla
947 3 JOt 0

száma:

1091800 1-00000038-

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás
Különbözet szerinti
Önszámlázás
[áfa
tv.
[áfa tv. XIIIJA. fejezet,
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
l69.*.(1)]: NEM
l69.~h)]: NEM
fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM
Fordított

adózás

[áfa

tv.

Alanyi mentesség [áfa tv.
XIII. fejezet]: NEM

Tevékenység
alapján
mentes[afa tv. VI. fejezet]:
NEM

KATA [2012. évi CXLVII.

KWA [2012. évi CXLVII.

Mdyen tevekenyseg alapjan:
EVA [2002. évi XLIII.

törvény]: NEM

törvény]: NEM

törvény]: NEM

l~0 .~.kn)J.
~ ( ‚1~ MEM

Milyen tevékenység alapján:

.

Cégszerű aláírús~

.

.

t~—

99999 Informatika Kft.
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1123 Budapest, Alkotás ii. 55-61.
Adószám: 13354964-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876769
7.

5. számú melléklet
nyilvántartási Számú szerződéshez

a

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az állambáztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41.
feltételnek való megfelelésről

* (6) bekezdésébeu foglalt

Nyilatkozattevő:
Cég neve:
Székhely:
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
KépviseH:
Képviselő titulusa:

99999 Informatika Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
01 09 876769
13854964-2-43
1091 8001-00000038-94730000
Dongó Péter
ügyvezető

Jelen okirat aláírásávM nyilatkozom, hogy az általam képviselt 99999 Informatika Kft.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. június

Do1~’Péter
ügyvezető, 99999 Informatika Kit
a közös ajánlattevők képviseletében

99999 Informatika Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
Adoszánt 13254964-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876769
7.
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6. számú melléklet
nyilvántartási számú szerződéshez

KM teljesülésigazolás

Szerverek és tárolók, valan~intezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (xSS) - KMOI SRVTI7
KM keretösszege

Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft)

Eljárás teljesülése (%}

6QOD2OOOC~33

2376D63$3~32j6

39.6
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7. számú melléklet

e—a
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NIS Z

34-NY6 Licencinf’ormációs adatlap 5.0

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

____________________________________
______________________________________
______________________________________
____________________________________

Licencátad6 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. HUE, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

___________________________________
_________________________________
___________________________________
______________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________________
_______________________________

___________________________________

Metrika:
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid fromto):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Dátum______________________

___________

______

Installation
Processor
Igen
Igen

Users
Core
Nem
Nem

év.hó.nap
Igen
év.hó.nap

______________

Server + CAL
Egyeb
‚

_____________

_______________________

Nem
_____

Igen

Nem

Igen
Igen

Nem
Nem

:

_____________

______________________________________
Lkencátadó vagy gyártó cégszerii aláírása
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34-NY6 Licencinformációs adatlap 5.0

Kitöltési útmutató
NyUvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM8
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 szoüverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérbetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos ás e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szotiverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szouivertermék átadójának.
Teri,: ékinforinációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által
deklarált megnevezése ás verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (pl.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szofivertermék 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 kezdődátuina (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dáturna.
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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 CHeat 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.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon
licenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fe~iti 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 termék legü’issebb 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
Előflzetés (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
standard).
Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége’
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