
Szerződés nyilvántartási száma:~2.’ ‘~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

„Kormányzati Adatközpont bővítéseként LAN erőforrások szállítása”

I. részajánlat

„DCLAN switch”

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
KEF azonosító: 20182, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
adószám: 10585560-2-44, baukszánilaszám: K&H 10403239-00027183-00000001 képviseli: Bancsics
Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről:

a NETvisor Zfl. (KEF azonosító: 200161, székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-045730, adószám:
14023059-2-43, bankszánilaszám: l0700024-04684103-51100005, képviseli: Ligety László és Schnell
György vezérigazgató-helyettesek); és

a Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 200365, székliely:
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I.em, céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg.: 01-10-044874, adószám: 12948901-2-41 bankszámlaszárn: 12010381-01385493-
00100000, képviseli: Hennesz Miklós vezérigazgató), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

a QZRT Infotech Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 201323, székhely: 1143 Budapest,
Szobránc utca 3-5. fszt. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi To’•rvényszék Cégbírósága Cg.:
01-09-208865, adószám: 24246897-2-42 bankszámlaszám: 10103173-17590500-01004000, képviseli:
Mecséri Márton ügyvezető), mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) TED 2018/S 025-052837 (KE-1 571/201 8.) számú, „Hálózati aktív eszközök beszerzése ős
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése — 2018” (rövid név: NET-2018.) tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárást folytatott lea központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére. A lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen Beszerző és Eladó
közölt keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM):

KM azonositószáma: KMOI 01-01 O9NET 18
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 1 5.
KM keretösszege: 27.500.000.000 forint ± Áfa.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot ben’ újtó ajánlatte’ők közösen
teljesítik. A közös ajánlatte’ök eg’ más közti. illet’e Vevő közti viszon~át Jelen szerződés (a
to’áhhiakhan: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
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1.3’ Ajelen szerződést és számlakiállítást a/z NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József’ u. 56.)
teljesíti, a Szerződést— meghatalmazás alapján— a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös
ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.

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

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„Kormányzati Adatközpont bővítéseként LAN erőforrások szállítása” tárgyú eljárás „DCLAN
switch” I. részajánlatában Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben
(műszaki leírás) a/z I. részajánlatra meghatározott követelményeknek megfelelő termékek szállítását
és szolgáltatások teljesítését, a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiségekben (Megrendelt
termék-és árlista). A szerződés teljesítése az 1. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott
műszaki követelményeknek megfelelően történik.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1 Felek rögzítik, bogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása
továbbá az, hogy a KOFOP-1 .0.0-VEKOP-1 5-2016-00037 és KOFOP-1 .0.0-VEKOP-l 5-2016-00038
azonosítószámú „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” és „E-építés keretrendszer — innovációval a
magyar emberek szolgálatában” című kiemelt projektek Támogatási Szerződés módosítása hatályba
lépjen az Ájánlatkérő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között.

3.2 Ajánlatkérő a hatályos Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9) bekezdése valamint 135. ~ (12)
bekezdése alapj án kiköti, hogy a támogatásra irányuló igényel nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett nyilatkozata alapján lép
hatályba.

3.3 A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott feltétel
teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Ajánlatkérő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes
Aj án lattevőt.

3.4 Felek jelen szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerzödésszerű
teljesítésével szűnik meg.

3.5 Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés hatálybalépését
követő 60. naptári napig köteles leszállítani.

3.6 Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye:

Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez kapcsolódó
dokumentumokat a teljesítési helyszínekre. az ajánlatkérő budapesti adatközpontjaiba és központi
raktárába - 1117 Budapest, Fehérvári út 70., 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 valamint
1149 Budapest, Róna u. 54-56 - kell leszállítania.
Á licenceket képviselő aktiválási kódokat a Vevő licensz@nisz.hu, valamint a
LicenceAdmin@nisz.hu címére kell elektronikusan megküldeni. A Licence igazolás átadásának hely
színe: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. S.
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5. A teljesítés módja

5.1. Hardverek szállításával kapcsolatos előírások

5.1.1. Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladó köteles a
tennékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Az üzembe
helyezést követően a termékek csomagoló anyagának elszállítása Eladó feladata.

5.1.2. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni annak rendeltetésszerű basználathoz szükséges
valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és beszereléséhez
szükséges alkatrészt, valamint az előírt fimnkcionalitáshoz szükséges licenceket Vevőnek átadni.
Amennyiben a szerződés teljesítése során szállított termékekhez van olyan licenc, amely a szállított
termékek működéséhez szükséges, akkor Eladó köteles ezt a termékkel együtt leszállítani Vevő részére
ős a licencigazolásokat a licenceadmiwa~nisz.hu és a licensza~nisz.hu e-mail címekre kell megküldeni.

5.1.3. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni az adott
termékre vonatkozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot (igy
különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra ős a jótállásra vonatkozó okmnányokat,
installációs kézikönyvet, felhasználói kézikönyvet, adminisztrátori kézikönyvet). Eladó köteles továbbá
Vevőnek eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban, ha magyar
nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni vagy elektronikus
Úton hozzáférhetővé tenni. Eladó fentieken túl különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek
átadni:

a) jótállás és gyártói támogatás dokumentumai, (a jótállásra vonatkozó okmányokon fel kell
tüntetni az eszköz gyártási számát, valamint a jótállás időtartainát)

b) a műszaki leírás 7. pontja szerinti dokumentumok elektronikusan CD/DVD formában:
- A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MU3-ek
- A hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a

niodellezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa, modulokon portok száma
és csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók)

5.1.4. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéliez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, valamint annak csomagolásán. Eladónak a
vonalkódot a tennéken jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy annak
üzemszerű működést ne zavarja és a terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t
ne takarja le.

5.1.5. Eladónak a vonalkódok átadása érdekében 5 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és egyeztetnie kell vele a vonalkódok
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó
vonalkódok mennyisége).

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

5.1.7. Eladó hard\er szállítása esetén az 5.1.6 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő
részére elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó hardverekről
keszult kimutatast i email emu’. \ l’mmuntasnik Mit ~lmizni, kell
valamennyi termék vonatkozásában a teljesítés helyét, valamint a szállitáshan érintett hardverek
vonatkozásában az alábbi adatokat:
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- szerződés elnevezése, szerződés nyilvántartási száma,
- termék megnevezése,
- gyártói termékkód,
- termék gyári száma,
- termék vonalkódjának száma.

Eladó a 5.1.6 pont szerinti értesítésben megadott termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg
ajelen pont szerinti kimutatást nem adja át Vevőnek.

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

6. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

6.1. Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

6.1.1. Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átvétel a teljesítés helyén történik hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:30 óra
között, pénteken 8:00-14:30 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott
időszak letette után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon
8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a terinék(ek) őrzéséről Eladó
költségére és veszélyére Vevő gondoskodik

6.1.2. A jelen szerződés keretében átadott termékek (hardver, szoftver, dokumentum) átadás-
átvételéről minden esetben átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbi adatokat kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám (szoftver esetében),

példányszám (dokumentum esetében),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a tennéket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód

szám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta, tennékenként az átvétel inegtagadásának
az indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

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

6.1.4. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.2. Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

6.2.l.Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.
N.

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

6.2.3.A mennyiségi és minőségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó ajelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti tájékoztatásban megadott termékeket szállította

e le,
- a termék megfelel-e Jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához, szükséges

tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak fizikai Össze- és beszereléséhez szükséges

alkatrészeket,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e az előírt fbnkcionalitáshoz szükséges licenceket,
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat,

valamint a műszaki leírást átadta-e vagy megadta-e ezek elektronikus elérési helyét,
- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a Jelen

szerződés 4.1.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
- a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 6.2.2 pont szerinti ldmutatásban a

termékhez rendelt vonalkóddal.

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

6.2.5.Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a 2. számú ~Megrendelt termék-és árlista
megnevezésű) mellékletben feltüntetett mennyiséggel,

- Eladó nem a jelen szerződés 5.1.7 pontja szerinti tájékoztatásban meghatározott terméket
szállította le,

- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott
előírásoknak,

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak fizikai össze- és
beszereléséhez szükséges alkatrészeket,

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át az előírt funkcionalitáshoz
szükséges licenceket,

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat, valamint a műszaki leírást és nem adta meg ezek
elektronikus helyét sem,

- Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.1 .4 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,

- a tennéken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 6.2.2 pont szerinti kimutatásban a
tennékhez rendelt vonalkóddal.

6.3. Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

6.3.l.Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

6.3.2.Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek a licenceadmin@nisz.lm és a
licensz@nisz.hu e-mail címekre mnegküldeni és átadni a szoftverek rendeltetésszerű,
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi
dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
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.. licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését

(amennyiben ez értelmezett),
o a licenekulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
o a licencekhez tartozó licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez

értelmezett).
- jótállásra vonatkozó dokumentumok.

6.3.3.Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

6.3.4.Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosít6 számának), melynek egy
példányát az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

6.3.5.Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át
adott szoftver rendeltetésszerű ésjogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

6.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását.

6.5. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.

6.6. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

6.7. Arnennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt
vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen
személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni,
valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.8. Eladó felelősséget vállal, bogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

6.9. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésének alkalmazását.

6.10. Vevő alább felsorolt dokumentumokat elektronikusan (p1. CD/DVD-n) a szerződés teljesítése
során, legkésőbb az eszközök átadásakor köteles átadni az Eladó:
— A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek,
— A hálózati eszköz és moduljainak dokumenlációja, melyből egyértelműen kiderülnek a

modellezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa, modulokon portok száma és
csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók

— Gyártói és licencigazolások,

7. A fizetendő ellenérték:
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7.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki
követelményeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon és
Vevő által megadott finanszírozási forrásonkénti bontásban teljesíti.

7.2. Az Eladót megillető díj teljes összegének 50%-a a KÖFOP-l.0.0-VEKOP-15-2016-00037 „3D
alapú adat infrastruktúra kialakítása” című kiemelt projektből kerül kiegyenlítésre, amely: 17 607 684,-
Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz tizenhétmillió-hatszázhétezer-hatszáznyolcvannégy forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

7.3. Az Eladót megillető díj teljes összegének 50 %-a a KÖFOP-l.0.0-VEKOP-15-2016-00038
azonosítószámú „E-építés keretrendszer— innovációval a magyar emberek szolgálatában” című kiemelt
projektből kerül kiegyenlítésre: 17 607 684,- Ft + közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz tizenhétmillió
hatszázhétezer-hatszáznyolcvannégy forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a telj esítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.

7.4. Á szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás 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 1 % ± Afa.

7.5. 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.

7.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból 50-50%-os finanszírozással

— KOFOP-l .0.0-VEKOP-l5-20l6-00037 „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása”
— KOFOP-l.0.0-VEKOP-lS-2016-00038 azonosítószámú „E-építés keretrendszer —

innovációval a magyar emberek szolgálatában” című kiemelt projektek terhére (in.
„szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül kifizetésre Eladó
részére banki átutalás útján. A támogatás intenzitása 100%.

8. Fizetési feltételek:

8.1. Eladó ajelen szerződés 7.2. -7.3. pontjában meghatározott díjra Eladó tudomásul veszi, hogy a
Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló Bizonylattal igazolt, Eladót megillető nettó
értékét a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz to~~rténő beérkezését követő
30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül átutalással a Kbt. 135. ~ (1), (4) és (6)
bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. * (»-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a
jogszabályi előírásoknak, valamint a számvitelrői szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítést követően jogosult 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, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít
be.

A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Vevő utalja át az Eladó részére a számla Vevő ‘,, [
központi iktatólába (1389 Budapest. P1’.: 133.) történő beérkezését követő IS napon belül. Eladó a
számla általános forgalmi adó tartalmának késedelnies kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Pík.
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6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely
fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem tartozik.

8.2. Eladó projektenként a teljesítésről l-l db számla benyújtására jogosult a 2. számú mellékletben
meghatározottak alapján.

8.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) és a Licenc-információs adatlap (8. számú melléklet)
kitöltött formában.

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

8.5. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

A számlán szerepeltetni szükséges:
a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és

annak VTSZ/SZJ számát,
b) Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
O a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Ma

tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak. ..

g) a Támogatási Szerződés azonosító számát (KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 és KOFOP
1 .0.O-VEKOP-lS-2016-00038).

8.6. Vevő az Eladó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok) megjelölésével
küldi meg az Eladó részére. 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.

8.7. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

8.8. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.

8.9. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 8.4. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

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

8.11. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adütairól”
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.

8.12. Eladó nem fizet. illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pout ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adókőteles jövedehnének csökkentésére alkalmasak.

8.13. A Kbt. 136. ~ (‚2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni. hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
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magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.

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

8.15. Az Eladó a bankszán,laszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

8.16. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

8.17. Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.18. Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya alá
tartozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kbt. 135. ~ (9)
bekezdésének valamint a 272/2014. (XJ. 5.) Korai. rendelet 118/A. ~ és 119. ~ -ának megfelelően
biztosítja sz Eladó részére, hogy a szerződés elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénybevételének lehetőségét. Az előlegként igénybe vett összeg a benyújtandó számla
összegébe beszámításra kerül.

8.19. 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.

8.20. 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 és 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 végszámla összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.

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

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
melléldetében felsorolt valamennyi tennék átadás-átvétele sikeresen lezárult, és az Eladó átadta a licenc
igazolást (elektronilwsan), valamint a teljeskörű (hardver és szofiver elemekre is kiteijedő) jótállási
időre és gyártói támogatásra jogosító igazolást’

9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átadás-átvételi
jegyzőkönyv(ek) egy-egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés
esetén kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete
tartalmazza). Eladó a Teljesítést Igazoló Bizonylat mellé köteles csatolni a jelen szerződés 8. sz. it
mellékletét képező Licenc-információs adatlapot kitöltött és aláírt formában.
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9.3. Vevő Jelen szerződés aláírásáig átadta Eladónak a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 5. számú mellékletében található.

9.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, Illetve a Jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja. A Vevő által kiállított Teljesítést
Igazoló Bizonylatok darabszáma a 8.2. pontban meghatározott számlák mennyiségéhez igazodik.

9.5. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a portálon 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszalcüldés (amennyiben a teljesítés nem
felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor
a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

9.6. Vevőnek - az eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállásra vonatkozó rendelkezések

10.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított tennékekre a KM-ben és Jelen szerződés I. számú
mellékletében részletesen meghatározott feltételek szerint 12 hónap teljeskörű (hardver és szo~ver
elemekre is kiterjedő) jótállást és gyártói támogatást vállal. Ajótállási idő és gyártói támogatás kezdete
a termék mennyiségi átvételének az időpontja. A tennékek jótállásának kezdőidőpontját fel kell tüntetni
a Teljesítést Igazoló Bizonylaton. Ajótállásra egyébiránt a keretmegáilapodás rendelkezései irányadók.

10.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki specifikációknak, továbbá,
hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag,
gyártási és egyéb) hibától.

10.3. Eladó terniéktámogatás keretén belül közvetlen hibajegy nyitási lehetőséget biztosít a gyártónál
a Vevő számára. Eladó a jelen szerződés teljesítése során a hét minden napján 0-24 óra között
hibabejelentési lehetőséget biztosít Vevő számára a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli
visszaigazolással. Felek rögzítik, hogy az Eladónak a bejelentéstől számított 8 órán belül cl kell kezdenie
a hiba elhárítását.

Vevő Eladó alábbi elérhetöségein teheti meg bejelentéseit:
o telefon: +36 1802 9092
o ‚veb: hups:: ~d~pt~tuct\i~orhu (a belépéshez szükséges a projekt specifikus NISZ felhasználók

egyeztetése: név, email cím, jelszó)
o E—mail—en: support~netvisor.hu

10.4. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát hejelentő személy neve. beosztása.
meghibásodott termékazonosíló adatai (amennyiben releváns típus, gyári szám).

— észlelt hihajelenség leírása.
— a meghibásodás helyszíne (elszállítási/visszaszállítási helyszín).
— hihabejelentés száma.

10.5. l-Iardverluba esetén a hibát a meghihásodás hel’ színén, a hiba hejelentését követő 48 órán
belül cl kell hárítan Ia. Amenn\ iben Eladó a hibát kettő m nnkanapon belül nem hárítja cl. késedelmi
köthér ílzetésére köteles. mcI’ nek mértékét jelen szerződés II. fejezete tartalmazza.
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10.6. A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. Á hibajavítás áwételét Vevő a 10.7 pont szerinti
munkalap aláírásával igazolja.

10.7. Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:

- a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
- hibaj avítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.8. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek
az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.9. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10.10. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét kiszállási díjat, szállítási költséget — Eladó
viseli.

10.11. Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

10.12. Eladójótállás keretében a 10.1. pontban meghatározott idő alatt az alábbiakat biztosítja:

- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szofWer&issítéseihez;

- a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközhöz kapcsolódó
szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetősége.

10.13. Eladó a 10.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekébenjelen az eszközök szállításának
napján megadja Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjének azt az elérési utat (adott esetben
a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő számára a 10.12 pontban
meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

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

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

11. Szerződésszegés, szerződést Biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben a szerződés teljesítésében Eladó késedelembe esik, illetve amennyiben jelen
szerződés 3.5 pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 2. számú
mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be
sikeresen, Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) függően —

késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék/szolgáltatás-mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt
időszak maximum 25 nap. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést
felmondani/eláHni.

11.3. 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.

11.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KI”l X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

11.5. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.

11.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11.7. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

t2. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. @-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
e) jelen szerződés 5., 6., 9., 10 fejezeteiben szabályozott esetekben,
d) 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.
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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.

12.6. Az azonnali hatályú Felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.7. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás 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 Ic) 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 Ic) 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 kötelesekjelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
infonnációkat, 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 inFonnációt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, Feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult —

választása szerint - ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződési azonnali hatállyal Felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult:
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Neve: Uiczi Lure
Beosztása: Csoportkoordinátor
Levelezési címe: -

Mobiltelefon száma: ±36704110670
telefon száma: +3618967835
e-mail címe: giczi.imre~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult:

Neve: Fehér Zoltán
Beosztása: igazgató
Levelezési címe: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Telefonszáma: +31 1 371 2700
Mobiltelefon száma: +36 30 381 0215
e-mail címe: zoltan.feher@netvisor.hu

Neve: Baranyai Péter
Beosztása: projekt mérnök
Levelezési címe: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Telefonszáma: ±31 1 371 2700
Mobiltelefon száma: ±36 303118631
e-mail címe: peter.baranyai@newisor.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:

Neve: Batár-Cserna Zsolt
Beosztása: Projektmenedzser
Levelezési címe: -

Mobiltelefon száma: ±36301821664
e-mail címe: batar-cserna.zsolt@nisz.hu

Neve: Kopcsányi Tibor
Beosztása: Beszerzési és logisztikai igazgató
Levelezési címe: -

Mobiltelefon száma: ±36307333544
e-mail címe: kopcsanyi.tibor®nisz.hu

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

14.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással.
- tértivev~ines ajánlott le’v’lhen,
— elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e—mailhen vagy
- visszaigazolt telefax útján -- megküldött értesítés.
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14.5. Az c-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett
az hatot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az hatot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.

15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés
teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az
említett időpontban még nem voltak előre láthatók és nem voltak elháríthatók, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, Földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
1) zendülés, rendzavarás, zavargások.

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 maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Eladó
köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a
szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az
Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis 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
fehnerült 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.
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16.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban tájékoztatni.

16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.4. 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.

16.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.7. Jelen szerződés fő szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor batályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a 1CM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott K1’4, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet; Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
6. számú melléklet A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (amennyiben releváns)
7. számú melléklet: KM teljesülésigazolás
8. számú mellékelt: Licenc-infonnációs adatlap

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

jóváhagyólag íiják alá.

Dátum: Budapest, 2020. január . .2 (.

Banesics Ferenc Dr. Máthé János István
Vezérigazgató vezérigazgató

NISZ Zrt. NETvisor Zrt.
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1. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

NEMZETI INFOKOMMLJNIKÁC [ÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Kormányzati Adatközpont bővítéseként
LAN erőforrások szállítása

KöFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00037 - 3D alapú adat Infrastruktúra kialakítása
és a KÖFQP-LO,O-VEKOP-15-2016-00038 - E-építés keretrendszer —

innovációval a magyar emberek szolgálatában c projektek vonatkozásában

Műszaki melléklet

íeszttettc ~.t In/i ‚struIctúraf~/Íesztési ~ RenJ~zerirztegrúciés
~gazgatóság

‚ ‚ ‚

Oldal 17 / 37



Tartalom
1 A beszerzés tárgya .19

2 Általános rendelkezés - Gyártósemlegesség 19

3 A nyertes Ajánlattevő feladatai 19

3.1 Logisztikai feladat 19

4 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások 19

4.1 A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlattételi elvárás 19

4.2 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások 20

4.3 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok 20

4.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz 21

4.5 Jótállási elvárások 21

5 Átaciás-átvételfolyamata 21

6 Garanciális feltételek 21

7 A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok 21

8 I. részajánlat: DCLAN switch 23

8.1 Aspecifikációnak megfelelő, -egy lehetséges—eszközkonfiguráció 23

8.2 A KAK DCLAN infrastruktúra leírása 23

8.3 DCLAN switch-el szemben támasztott követelmények, amelyek egyben az egyenértékűség
feltételei is 24

8.4 Dual LC/PC 1OGbE multimódusú interfész modullal (SFP±) szembeni követelmények 25

8.5 Duplex LC multimódusú, 4OGbE interfész modullal (QSFP) szembeni követelmények 26

8.6 QSFP csatlakozójú, multimódusú, 100GbE interfész modullal (QSFP) szembeni
követelmények 26

9 II. részajánlat: Management LAN switch 27

9.1 Management switch-el szemben támasztott követelmények 27

Oldal 18137



1 Abeszerzéstárgya
A beszerzés célja: Ajánlatkérő telephelyén hálózati szolgáltatást biztosító switch eszközök ás
ezen műszaki leírásban elvárt funkciók biztosításához szükséges licencek szállítása. A
kiírásban szereplő hálózati eszközök a Kormányzati adatközpont (a továbbiakban KAK)
hálózat továbbfejlesztéséhez, műszaki színvonalának és kapacitásának biztosításához
szükségesek, melyeket Ajánlatkérő kettő részajánlatra bontva kíván beszerezni.
Nyertes aj ánlattevőnek az előírt követelményeknek megfelelő termékek szállítását kell
vállalnia az alább megadott darabszámokkal.
I. részajánlat: DCLAN switch
A szállítandó adatparki switch eszközöket, azokhoz tartozó optikai interfész modulokat és
adat kábelt, valamint a részletes műszaki követelményeket ajelen Műszaki leírás 8. pontja
tartalmazza.
II. részajánlat: Management LAN switch
A szállítandó adatparki eszközöket ás azokhoz tartozó optikai interfész modulokat, valamint a
részletes műszaki követelményeket ajelen Műszaki leírás 9. pontja tartalmazza.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- ás szoftver elemet, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a 8., illetve 9. fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

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

~ertesAjánlaflevőfeladatai

3.1 Logisztikai feladat

Az előírt követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben meghatározott
határidőknek megfelelően Ajánlatkérő raktárába/adatközpontjaiba.

1. Ajánlatkérő raktárának címe: 1149 Budapest, Róna u. 54.-56.;
2. Adatközpont I.: NISZ Kormányzati Adatközpont - 1117 Budapest, Fehérvári út 70.;
3. Adatközpont II.: Wigner Datacenter -1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.;

4 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások
4.1 A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlattételi elvárás

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
Kérjük az ajánlathan megadni a következő adatokat hardver eszköztípusonként külön—
külön:

Oldat 1Q37
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o Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)
o Maximális villamos energiaigény (kVA)
o Éves átlagos villamos energiaigény (kwh)
o Ozemi hőmérséklet tartomány

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

4.2 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megaj ánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon
me~elölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre
az időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).
Az ajánlattétel során tigyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket. - -

‚ ‚ . ‚VI
K-O1 A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a

I hűtési igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megaj ánlott
konilgurációra vonatkozólag átlagosan 6-8 kW/ 47U (rack)-et. A géptermi
elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló

hűtési és árarnellátási rendszerrel kapcsolatban.

K-02 Az ajánlott hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben beszerelve a
hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele i~jja ki. [
/Ameirnyiben az eszköz eleje (front oldala) nines egyértelműen meghatározva,
akkor az eszköz azon oldalát tekintjük fi-ont oldalnak, amelyen a legtöbb
hálózatiporttalálhatól

K-03 Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és támogatás
vesztése nélkül — az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600 mm x 1200 mm
rackszekrénybe.

K-04 A géptennekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az
Ethernet kábelezés 10Gbps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-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.

Környezeti igények
‘, ~

K-05 Hőmérséklet tartomány:
e működési: 22 és 23 C között
. tárolási: -20 és +60 C között

Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen.

Megbízhatóság

K—06 Kétoldali (redundans) ‚iI]ainos hetáplálás lehetőbég (nckszekrtny. aktí\
fogva~ztók).

K—07 Fő architektúra elemek (tápegység. szellőzés. stb.) redundánsak és működés
közben külön-külön. eg’ esével cserélhetők legyenek.

4.3 Egyéb s:ükseges, a- Ajánhtte~o alial hi:tosított alialanos ieges:itol felad~d
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k:öi~ Atöbb részegységből álló eszközöknél azegyeskomponensekösszekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozókéskábelek. -~

K-09 A megajánlott eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden
eszköz, alkatrész.

K-b Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközök leszállítása
Ajánlatkérő Budapest, XIV. Róna u. 54.-56. alatti raktárába.

4.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz

K-Il A gépterem elektromos rendszeréhez az alábbi csatlakozó felületeken lebet
kapcsolódni, ha ezen kívül más típusú csatlakozóra van szüksége az
Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő feladata.

1EC320 Cl9 (anya) — nagyobb teljesítményű eszközökhöz, ahol
indokolt
~
4.5 Jótállási elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a bekerülési érték részét képező
teljes körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő), a 12 hónap jótállást és gyártói támogatást.
Ajótállási idő, gyártói támogatás kezdete a termék mennyiségi átvételének az időpontja, amely
a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.

5 Átadás-átvétel folyamata
A nyertes Ajánlattevő feladatai az átadás átvétel során:

1. a követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben meghatározott
határidőknek megfelelően Ajánlatkérő raktárába/adatközpontjaiba. (Pontos címek a 3.1
fejezet tartalmazza)

2. az eszközöket gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani.
3. az eszközhöz köteles mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi

tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és beszereléséhez
szükséges alkatrészt, valamint az előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket Vevőnek átadni.

4.,,A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok” fejezetben meghatározott
dokumentációkat elektronikusan átadni.

6 Garanciális feltételek
Nyertes Ajánlatievőnek biztosítania kell a szállított eszközökre vonatkozóan a SxSxNBD
eszköz garanciájót és a közvetlen gyártói terméklámogatást, a termék mennyiségi átvételének
az időpontjától számított 12 hónapig. az ajánlatban külön soron szerepeltetve.
A terniékiómogatós keretében biztosítania kell Ajánlatkérő számára a közvetlen hihajegy
nyitási lehetőséget a gvártónól.

7 A nyertes Ajénlattevő által leszállítandó dokumentumok
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Az alább felsorolt dokumentumokat elektronikusan (p1. 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 ás moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a

modellezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa, modulokon portok száma és
csatlakozók típusa, eszköz ás modul méretek ás pozíciók)
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8 I. részajánlat: DCLAN switch
Beszerzési igény: adatközponti környezetbe kerülő switch eszközök, előírt ürnkciókat biztosító
licencek, optikai SFP±/QSFP transceiver modulok szállítása. A beszerzendő eszközök meglévő
hálózat kapacitásbővítéséhez szükségesek. A szállítandó eszközöknek illeszkedniük kell a
kialakított, üzemelő DCLAN platformmal és nem eredményezhetnek funkció, management,
teljesítmény csökkenést, és a platform automatizmus változatatása nélkül beilleszthetők.
A beszerzendő eszközöket és azokhoz tartozó optikai interfész modulokat az alábbi táblázat
mutatja:
Mennyiség Eszköz neve

4 db DCLAN switch
32 db Duplex LC multimódusú, 400bE interfész modul (QSFP)
4db 1 méter hosszúságú, QSFP csatlakozójú,l000bps, passzív réz adat kábel

32 db Dual LC multimódusú, t OGbE interfész modul (SFP-l-)
16 db QSFP csatlakozójú, multimódusú, l000bE interf’ész modul (QSFP)

48 hónap* 8x5xNBD gyártói garancia
~ egy eszköz esetén 12 hónap garancia értendő

8.1 A specifikáciának megfele’ő, - egy lehetséges — eszközkonfiguráció

Egy lehetséges konfiguráció és annak kiegészítői az összes beszerzendő mennyiségre
vonatkozóan az alábbi.

Á Jelölt tő eszköz tartalmazza tíz alábbi kiegészítőket, ami’ külön lére/ként new kel!
inegajánlani:

o a rackszekrénybe történő beszereléshez szükséges elemek (Accessory Kit)
o elsődleges és redundáns AC tápegységek
o eszköz átszellőzését biztosító, beépített ventilátorok (intake airflow)
. efejezetben definiált „TE-9” azonosítójú követelménynek megfelelő tápkóbelek

Eszközönként 12 hónap garancia é”ten’/ő
Hf&nti róblázaihan 4’!!’ eszköz esetén 4x12 hónap=48 hónap)

8.2 A KAk DCLAN infrastruktúra íeirása

A DCLAN-t Leaf-Spine topológiúval és BOP FVPN alapú VxLAN protokollal kialakított
környezet alkotja, melynek Főbb jellemzői:
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N93-LANIK9 LAN Enterprise License for Nexus 9300 Platform
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QSFP-40G-SR-BD

QSFP-1000-CUIM
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4 db

NETSZOLG118

SFP-IOG-SR-S

QSFP-l OOG-SR4-S

QSFP4OG BiDi Short-reach Transceiver 32 db

1000BASE-CR4 Passive Copper Cable, im 4db

48

Garancia kiterjesztése (hónap) hónap**

IOGBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class 32db

I000BASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, lOOm over 0M4 MMF 16db
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a produktív DC hálózat kliensei (p1. szerverek) kapcsolódnak a beszerzendő DCLAN switch
párokhoz iJlOGbE rezes és 1/10/100GbE multimódusú interfészeken keresztül; T0R/E0R (Top
of the Rack, End of the Row) funkciójú Leaf switch-ek egységesen N9K-C93240YC-FXZtípusuak.

a a beszerzendő DCLAN switch-ek, mint Leaf eszkozok kapcsolódnak az Ajánlatkérő meglévő
N9K-C9332PQ típusú Spine switch-eihez multimódusú 40 GbE QSFP optikai interfész
modulokon keresztiil, amivel a szállítandó eszkoz teljes együtműkodése megkovetelt.
Az adatparkon belül az optikai rendezők LC/PC csatlakozójú multimódosú optikai szálakkal
kerultek kiépítésre. Az optikai szálak mennyisége korlátozott, ezért egy4OGbE link
kialakításához 2 szál optika használható fel, amit a jelenleg uzemelő eszkozokben QSFP-40G-
SR-BD típusú interfész modulok biztosítanak.
A Leaf— Spine eszkozok biztosítják/alkotják a kialakított VXLAN infrastruktúrát, melybe a
szállítandó eszkozoknek illeszkedniuk kell.

Ezen környezethez szükséges követelményeket a lenti táblázatok tartalmazzák.

8 3 DCLAN switch-el szemben támasztott kovetelmények, amelyek egyben sz egyenértékúség
feltételei is

Ajánlattevő által megajánlott DCLAN switch-eknek az alábbi követelményeknek kell
megfelelniük.A DCLAN switch-el szemben támasztott műszaki követelmények:

:
‚ TE-Ol Áteresztő képesség, routing/switching kapacitás legalább 4,8 Tbps -~

~host_bejegyzések száma Ieg~ább 800000 host bejegyzés
TE-03 IP routing tábla mérete legalább 890000 route bejegyzés
TE-04 MAC tábla mérete legalább 250000 MAC cím bejegyzés
TE-05 LAG (IEEE 802.3ad) interfészenkénti fizikai portok max. száma 16

Fizikai interfész portok minimális száma az ajánlott kiépítésben eszközönként legalább
48 db 1/IOGbE (SFP+) és legalább 12db 40/100GbE (QSFP) port.
Az eszköz tartalmazza az alábbi transceiver-eket:
• 8 db Duplex LC multimódusú, 4OGbE interfész modult (QSFP)

TE-O6 /4 db a szállítandó eszközbe és 4 db a meglévö N9K-C9332PQ típusú Spineswitch—be!
• 1 db 1 méter hosszúságú, QSFP csatlakozójú, 100Gbps, passzív réz adat kábel

/Az eszközök közvetlen összekötéséhez, a vPC-k kialakításához!
• 8 db Dual LE’ multimódusú, IOGbE mterfész modult (SFP+)
o 4db QSFP csatlakozójú, multimódusú, lOOGbE interfész modul (QSFP)

TE-07 Legyen 19-os rack szeki én~ be szerelhető. és ehhez rendelkezzen a rögzítéshezszükséges elemekkel is.

TE08 Rendelkezzen a MSZ 172-1:1986 magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi
minősítéssel.
Rendelkezzen redundáns, 230V-os (AC) táp- és redundáns ventilátor egységekkel.

TE-09 A tápeg\ségekhez tat tozó tápkábelek esatlakoztathatók a iaek szekrén}ekhen bhó
1EC320 Cl3 (anya) aljzatokhoz.
A táp- és ‚entilátor egységeket az eszköz üzemelése közben is lehessen eset elm.
Az eszköz raekszeikén\ he heszelel’ e a hideg le’ egot elöhol szí’ ja he és a meleg

TE—lO le’ egot bátiafele fújja Ki (intake ailflo” )
‘Amenn) iben az eszkoz ele~e (font oldala) nines eg) ei(elmuen meghatatoz’ a. akkoi az
eszkoz azon oldalát tekint jül’ font oldalnal’. amel’ en a legtöbb halózati poit talalhato

TE—ii Támogassa az 1.5 “ ag~ uwbh Openflov’ piotokollt.
TE—12 T’unog’i~a a mukötle~ közbeni ~zofl’ Cl fli~ite~É (In—St—n ice 80W” .iw Upgi ade)
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TE-II Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések esetén (IPv4 és IPv6 környezetbenis).

TE-l 4 Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation, Accounting)dsés T~ cs±a,po -~ -‚‚‚‚

TE-15SNMPv1, v2c, andy3 támogatása.
TE-ló Támogassa a 9216 byte-os jumbo &ame-eket.

Támogassa a statikus és dinamikus routing protokollokat:
RFC 2453 RIPv2
RFC 2328 OSPFv2
RFC 2740 OSPFv3 for IPv6

TE-17 RFC1112IGMP
RFC 2236 IGMPv2
REC 3376 IGMPv3
RFC 2362 vagy RFC 4601 PINt Sparse Mode
‘~FP M~a~t Source Discovery Protocol (M~~,S~P) ‚

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 802dq Virtual LANs
IEEE 802.lQaz Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between
Traffic Classes
IEEE 802.lQbb Priority-based Flow Control

TE-18 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 GbE és 100GbE
RFC 792 ICMP
RFC 1305 NTPv3
RFC 783 vagy RFC 1350 TFTP Protocol
RFC 2131 DHCP
RFC 2475 DiffServ Architecture

TE-19 RFC 7348 (VXLAN) MP-BGP EVPN (RFC 7432) kontrol síkkal.
Teljes kompatibilitás a meglévő N9K-C93240YC-FX2 (NX-OS) Leaf eszközzel, az
alábbiakra nézve:

• performancia
• a meglévő Leaf eszközzel stabilan működő vPC kialakítható

TE-20 • a meglévő hálózat változtatása nélkül heilleszthető a BGP EVPN alapú V~LAN
környezetbe

o a kialakított VxL4N-ban üzemelő multicast-ba átalakítás nélküt i]leszihető
OSPF, BGP routing képességek
management

8.4 Dual LC/PC 1OGbE multimódusú interfész modullal (SFP±) szembeni követelmények

Paraméter típus Paraméter érték
Megnevezés Dual LCJPC 1OGbE multimódusú interfész modul (SFP÷)
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Paraméter típus Paraméter érték
Form Factor SFP+
Sávszélesség 10 6bps
Szabvány IEEE 802.3ae

multimóclusú optikai szálpár
Kábel ás távolság a 0M3 esetén (legalább 100méter)

a 0M4 esetén (legalább 150méter)

Csatoló felület Dual LC/PC
l-lullámhossz 840-860 nm
Vételi jelteljesítmény -1,0-től -9,9-ig [dBm]
Adási jelteljesítmény -1,2-tál -7,3-ig [dBm]
FCoE támogatás Nem szükséges.

8.5 Duplex LC multimádusú, 4OGbE interfész modullal (QSFP) szembeni követelmények

Paraméter típus Paraméter érték
M egnevezés Duplex LC multimódusú, 4OGbE interfész modul (QSFP)
Form Factor QSFP
Sávszélesség 40 Gbps

multimódusú optikai szálpár
Kábel ás távolság a DM3 esetén (legalább 100méter)

a DM4 esetén (legalább 150méter)

Csatoló felület duplex LC connector
Hullámhossz 832-918 nm

8.6 QSFP csatlakozájú, multimádusú, 100GbE interfész modullal (0.SFP) szembeni követelmények

Paraméter típus Paraméter érték
Megnevezés QSFP csatlakozójú, multimódusú, lOOGbE interfész modul (QSFP~
Form Factor QSFP
Sávszélesség 100 6bps

multimódusú optikai szálpár
Kábel és távolság a 0M3 esetén (legalább 70méter)

a DM4 esetén (legalább 100méter)
Csatoló felület MPO-12 connector
Hullámhossz 840-860 nm
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9 II. részajánlat: Management LAN switch
Beszerzési igény: adatközponti telephelyre tervezett eszközöket és azokhoz tartozó optikai
interfész modulokat az alábbi táblázat mutatja.
Mennyiség Eszköz neve

2 db Menedzsment switch
4 db Dual LC multimódusú, 1 OGbE interfész modul (SFP-l-)

24 hónap* 8x5xNBD eszköz garancia
~ egy eszköz esetén 12 hónap garancia értendő

9.1 Management switch-el szemben támasztott követelmények

Ajánlattevő által megajánlott management LAN switch-ekuek az alábbi követelményeknek
kell megfelelniük.
Management LAN switch-el szemben támasztott műszakikövetelinények
„ZNdi~tt6 3J~ttSTk~ : . “

TMO1 A meglévő WS-C3650-4STD-E típusú eszkózzel, -funkció vesztés nélkül, -

stack-elhető, és eszközönként 1db 50cm hosszú stack kábellel rendelkezik.
TM-02 Stack sávszélesség_legalább_100Gbps
TM-03 IPv4-es routing tábla mérete: legalább 20000
TM-04 MAC tábla mérete: legalább 32000
TM-05 LAG (IEEE 802.3ad) interfészenkénti fizikai portok max. száma: legalább 8

Fizikai interfészek minimális száma az ajánlott kiépítésben legalább 48db
10/100/1000 Ethernet (RJ45), és legalább 2db 1OGbE (SFP±)
Legyen 19’-os rack szekrénybe szerelhető, és ehhez rendelkezzen a
rögzítéshez szükséges elemekkel is.
Rendelkezzen redundáns, 230V-os AC táp-és redundáns ventilátor
egységekkel.
A tápegységekhez tartozó tápkábelek csatlakoztathatók 1EC320 Cl 3 (anya)
alj zatokhoz.

TM-09 Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések esetén (lPv4 és lPv6
környezetben is).
Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation,
Accounting) Radius és Tacacs+ alapon.
SNMP vi, v2c, and v3 támogatása.
Támogassa az alábbi szabványokat/protokollokat:
RFC 2453 RIPv2
RFC 2328 OSPFv2
RFC 2740 OSPFv3 for lPv6
IEEE 802.1AB Station and Media Access Control Connectivity Discovery (LLDP)
IEEE 802.lad QinU

TM-12 IEEE 802.iD MAC Bridges
IEEE 8O2.lp Priority IEEE 802.1QVLANs
IEEE 802.iq Virtual LANs
IEEE 802.is Multiple Spanning Trees
IEEE 802.iX Port Based Network Access Control
IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
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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
RFC 2338 VRRP
RFC 2475 DiffServ Architecture
RFC 2819 (RMON groups Alarm, Event, History and Statistics only)

TM-13 Az eszköz rendelkezzen legalább lOOMpps csomagtovábbítási képességgel

Dual LC/PC 1OGbE multimádusú optikai interfész modul (SFP+) egyenértékűségi feltételei
Paraméter típus Paraméter érték
Megnevezés Dual LC/PC 1OGbE multimódusú optikai interfész modul (SFP+)
Form Factor SFP+
Sávszélesség 10 Gbps
Szabvány IEEE 802.3ae

multimódusú optikai szálpár
Kábel és távolság . 0M3 esetén (legalább 100méter)

. 0M4 esetén (legalább 150méter)

Csatoló felület Dual LC/PC
Hullámhossz 840-860 nm
Vételi jelteljesítmény -1,0-től -9,9-ig [dBm]
Adási jelteljesítmény -1,2-tál -7,3-ig [dBmJ
FCoE támogatás Nem szükséges.
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-S4

iszámú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termék- és árlista

1. részajánlat
DCLÁN switchek

Mennyiség
Mennyiség (ab) Nettó ár Nettó ár

. Nettó ‘KOFOP- ( t) ( t) Mennyiség . .. .
KEF kod . . . ‘ . . ‚ .. Netto osszar

(Termékazonosító) Termek (szolgaltatas) megnevezese egysegar KOFOP-i.0.0- v~~- ‘KÖFOP-LOO- ‘KÖFOP-LOo- osszesen (Ft)
‚ ‘ VEKOP-15-2016- VEKOP-15-2016- ‘ ‘

2016-00037’ 15-2016-
. ‚ 00037’ forrás 00038’ forrásforms 00038

forrás

N9K-C93240YC-FX2 ~s~~ith 48p I 0/25G SFP+ and I2p 4 337 178 2 2 8 674 356 8 674 356 4 17 348 712

N93~LANlK9 LAN Enterprise License for Nexus 9300 1 325 734 2 2 2 651 468 2 651 468 4 5 302 936Platform
QSFP-40G-SR-BD QSFP4OG BiDi Short-reach Transceiver 152 621 16 16 2 44! 936 2 441 936 32 4 883 872
QSFP- I 00G-CU I M I OOGBASE-CR4 Passive Copper Cable, I m 49 238 2 2 98 476 98 476 4 196 952

SFP-IOG-SR-S I0GBASE-SR SFP Module, Enterprise- 82 719 16 16 I 323 504 I 323 504 32 2 647 008Class

QSFP-IOOG-SR4-S I00GBASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, 302 243 8 8 2 417 944 2 417 944 16 4 835 888lOOm over 0M4 MMF
Osszesen ar (netto) 17 607 684 17 607 684 35 215368
Kozbeszerzesi dij 176 077 176 077 352 154
Afakules,27%,AfaFt 4801 615 4801 615 9603230
Brutto osszesen ar Ft 22 585 376 22 585 376 45 370 725
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3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ

N ISZ Nemzeti I ntokornmunikációs Szolgáltató Zrt.
H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: I Dátum: I

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cé~ neve: Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása;
NISZ (a Tm aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., 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 e~iéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kőtbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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4. számú melléklet a . nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: NETvisor Zrt.
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Cégjegyzékszám: 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43
Képviseletében eljár: Dr. Máthé János István, vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt NETvisor Zrt. (cégnév) a nemzeti
vagyonrólszóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés I. pontja1 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, 2020. január

Dr. Máthé János István
vezérigazgató
NETvisor Zrt.

közös ajánlattevők meghatalmazott képviselője

NEm~°ór Zn.
1119 BudapeSt, Petzvál József u. 56.

Tel.: 371-2700, Fax: 204-1664
3. ~ (1) E törvény alkalmazásában Adószám: 14023059-2-43

I. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állani, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b,) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feliételeknek:

ha,) tulajdonosi szerkezete, a pénnnosás és a telTorizmus tinaimszimzása megelözéséröl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

bb,) az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állnmhan, a Gazdasági
Együttmöködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletöséggel. amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséról szóló egyezménye van,

be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külRhidi társaságnak.
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavnzati

joggal bíró jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és he) alpont szerinti
feltételek fennállnak

e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselói megismerhetök.
eb) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztség’ iselöi nem áilátható szer’ezcmben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) 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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5. számú melléklet a. nyilvántartási számú
szerződéshez

\. H/Ill l”lt» tlMHt ik ‚C ltl~
I KIt’ flU. . . ‚

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairol 1.0

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyéknek megfelelően):
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen NETvisor Zrt.
Működő Részvénytársaság
Cé2jewvzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-045730
Adószáin: 14023059-2-43 I Uniós adószám: HU14023059

Kapcsolattartó adatai
Név: Ligety Lászlo Beosztás: vezérigazgató-helyettes
Telefonszám: ±36 1 371 2700 E-mail cím: lasz1o.1igety~2netvisor.hu

Cím __________ ______________ _________________________

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1119 Budapest Petzvál József utca 56.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is M kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási cím (o; szá’g ii ányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank

Neve: cm Bank Zrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10700024-04684103-51100005 HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t~

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.* (I)]:
XIII/A. fejezet, 169. ~ (h)]: elszámolás [áfa tv. XV-XVII. NEM
NEM fejezet, 169. ~ (p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa lv. 169.* Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alai~áu mentes [áfa
(11)]: NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM törvényi: NEM NEM

Kelt: Budapest, 2020. január

?
Dr. i’Iáthé János István

vezérigazgató
NhTvisor Zrt.

közös ajánlatLe’ Ők megliaialinazort kép’ iselője
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6. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás
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7. számú mellékleta.nyilvántartási számú szerződéshez

KM teljesülésigazolás

Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-201 8- KMOI NETI 8

KM keretösszege Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft) Eljárás teljesülése (%)
27500000000 16314139668,87 59,32
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8. számú melléldet a. nyilvántartási Számú szerződéshez
34-NY6 Licencinfonnációs adatlap 7.0

Licencinformációs adatlap

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

Licencátadó adatai ___________________________________
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): _________________________________________
Belső fej Iesztésíí alkalniazásnál fejlesztő neve: ______________________________________

Terméldnformációk ______________________________________
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói eikkszáma: ______________________________________
Gyártó megnevezése: ______________________________________
Meimyiség: ____________________________________________
Tennék egységára: ___________________________________

Devizanem (p1. HUE, EUR, USD): ___________________________________

Közbeszerzési díj (%): ______________________________________

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): _____________ .

. Installation Users Server ± CALMetrika: .

Processor Core Egyeb
Szoftverkővetés vagy termékfrissítés: Igen Nem
Szoüverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem _________________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap _______ -

Előtizetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés énényességi Ideje: év.hó.nap ______ -

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (do”ugrade
rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Dátum________________ _____________________

Licencátadó ‚agy gyártó cégszerű aláírása
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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 szoftverterrnéket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlrnegrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésíl alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szof’tvertermék átadójának.

Termékinformációk

Licenc jogosult neve: A szo~ver használatárajogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.

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

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

Gyártó megnevezése: A szofivertermék gyártój ának 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 devizaneine.

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

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dáturna.

Metrika: A termék licenc&ésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.

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

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, amennyiben az
adott szerverterméket szerver és kliens alapon liceneeljiik.

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 felsoroláshan nem illeszkedik.
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Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható’

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátunimal.

Előfizetés (subscription): Aniermyiben 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 termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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