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4. rész

amely létrejött egyrészről a

Intézmény
Intézmény neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Intézményi azonosító: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cégjegyzék szám: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Számlavezető bank, bankszámlaszám: K&R Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
Cég neve 5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs
(közbeszerzési vevőszolgálat): zRt.
Székhely 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cégjegyzék szám: 01-10-043883
Adószáni: 12402179-2-42
Baukszámlaszám: 10700024-04504001-51100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Székhely 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
Cégjegyzék szám: 06-09-000341
Adószám: 10406115-2-06
Bankszámlaszáni: 10980006-00000004-20740003
Képviseli: Fenyvesi József
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

Cég neve: DIGITRAN Hungária Zrt.
Székhely 1027 Budapest, Henger utca 2/C
Cégjegyzék szám: 01-10-049616
Adószám: 26196313-2-41
Baukszámlaszáni: 10300002-10699363-40120017
Képviseli: Rátkai Péter
Képviselő titulusa: igazgatósági tag

Cég neve: Enterprise Communications Magyarország
Kft.

Székhely 1138 Budapest, Váci űt 117-119.
Cé~jegyzék szám: 01-09-875754
Adószáni: 13835462-2-41
Baukszámlaszám: 10300002-10317104-49020013
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Képviseli: Orbán Előd István
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: 4iG Nyrt.
Székhely 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cégjegyzék szám: 01-10-044993
Adószám: 12011069-2-41
Bankszámlaszám: 12001008-00164262-02100004
Képviseli: Radó Gábor és Zibriczki Béla
Képviselő titulusa: vezérigaztó-helyettes, igazgatósági tag együtte

sen

Cég neve: Innomatrix Services Kft.
Székhely 2132 Göd, Rózsa u. 27.
Cégjegyzék szám: 13-09-137359
Adószám: 14175620-2-13
Bankszánjlaszám: 18400010-03670231-40100018
Képviseli: Vida Szabolcs
Képviselő titulusa: ügyvezető

MWMS Szolgáltató Kft
Cég neve:
Székhely 1047 Budapest Baross u. 79-89
Cégjegyzék szám: 01-09-294986
Adószám: 24147255-2-41
Bankszámlaszám: 12100011-10145377
Képviseli: Saáry Csaba
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely 2220 Vecsés Lincoln út 1.
Cégjegyzék szám: 13-09-185614
Adószám: 24766694-2-13
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-65460577
Képviseli: Hrutka István
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

Cég neve: Spacenet Zrt.
Székhely 1124 Budapest, Lejtő Út 17/A 3. em.
Cégjegyzék szám: 01-10-049984
Adószám: 26533500-2-43
Bankszámlaszám: 10401093-50526784-67751009
Képviseli: Ligárt András
Képviselő titulusa: Vezérigazgató

Cég neve: SzámHEAD Kft.
Székhely 1117 Budapest, Budafoki Út 95.
Cégjegyzék szám: 01-09-070055
Adószám: 10415618-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20340494-00003285
Képviseli: Kádár István József
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Képviselő titulusa: ügyvezető

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2018/S 025-
052837 (KE-1571/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények ré
szére Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyban le
folytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a KEF
és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

K1”I azonosítószáma: KMO1NET18
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16’
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.

1.2. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és ha
tásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Konu. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség Zárt
körűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszer
zési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKU rendelet) 2019. ok
tóber 31-i és november 1 -jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkö
rűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKU Zrt.) a KM-ben jogutódként a KEF helyébe lé-
peti. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 301/2018. Korm. rendelet) 30/A. ~ (1) be
kezdése alapján a KM-ben 2019. november l-jétől a KEF helyébe jogutódként a DKÜ Zrt. lépett.

1.3. 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 tartahnazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a(z) SC!
Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt. a Szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes
közös ajánlattevő nevében írja alá.

1.4. A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetem
leges felelősséget vállalnak.

1.5. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező mű
szaki leírásban (I. 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 „MÁK ré
szére hálózati eszközök beszerzése “tárgyú eljárás 4. részében Vevő megrendeli, az Eladó pedig el
vállalja 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) 5Cl-Hálózat Távközlési
és 1-lálózatiutegrációs zRt. teljesíti.

3. A szerződés teljesitési határideje:
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3.1. Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat jelen szerződés
hatályba lépését követő 60. napig köteles leszállítani.

3.2. Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírással lép hatályba.

4. A teljesítés helye:

4.1. Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket, Vevő 1149 Budapest,
Róna utca 54-56. számú helyszínen található raktárába kell leszállítania nyilvántartásba vétel céljából.

4.2. A Vevőnél történő nyilvántartásba vételt követően Eladó a 4.1. pont szerinti termékeket továbbszál
lítja a szerződés alábbi két teljesítési helyére:
a) 1117 Budapest Fehérvári út 70. (KAK gépterem)
b) 1081 Budapest, Fiumci út 19/a (MAK gépterem)

4.3. Amennyiben a szállítandó termékek részét képezi licenc biztosításai is, Úgy Eladó a licencekről
szóló igazolást köteles megküldeni a LicenccAdmin@nisz.hu és honti.laszlo@nisz.hu elektronikus le
vélcímre. A licencekhez való hozzáférést biztosító linketiaktiváló kódot Vevő kapcsolattartója részére
küldi meg Eladó emailbcn.

5. A teljesítés módja
5.1. Eladó köteles az eszközöket Vevő számára új, rcndcltetésszerű használatra alkalmas állapotban,
gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva leszállítani. Eladó köteles az eszközöket Úgy csomagolni,
hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

5.2. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű haszná
lathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz
szükséges tájékoztatást. Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:

- a Műszaki leírás 2.3. pontjaiban megjelölt egyéb dokumentumokat
- Licencinformációs adatlapot, licencigazolást (amennyiben licenc is szállításra kerül a szerző

dés keretében)
- a jótállásra vonatkozó dokumentumokat

5.3. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az angol
nyelvű műszaki dokumentációt köteles az Vevő rendelkezésére bocsátani.

5.4. 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. Ajclcnpont szerinti értesítés meg
küldése nem zárja ki jelen szerződés II. fejezetében foglaltak alkalmazását.

5.5. 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 ki
záija.

5.6. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

5.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek. alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideéríve azt az esetet, amikor Eladó (mint a~ánlattevö) alkalmasságának igazolásában részt
vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen
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szernély/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. * (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni,
valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.8. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál
lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség—jelen szerző
désben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli’

5.9. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésé
nek alkalmazását.

5.10. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
cíinke (továbbiakban: vonalkód) átvétele és elhelyezése a termékeken. Vevő igénye esetében továbbá a
projektre utaló, a projekt megnevezésével ellátott matrieát (továbbiakban: matrica) is el kell helyeznie
Eladónak a terméken. Eladónak a terméken a vonalkódot, illetve a matricát jól látható helyen úgy kell
elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a tennéken elhelyezett egyéb azonosító jel
zés(eke)t ne takarja le.

5.11 Eladó köteles a szerződés hatályba lépését követő 10 naptári napon belül felvenni a kapcsolatot
Vevő kijelölt kapcsolattartójával a vonalkódokkal (és adott esetben matricákkal) kapcsolatban.

5.12. Vevő a terméktámogatási igényeit Eladó alábbi elérhetőségeinjogosult bejelenteni:
Telefon: 467-7030
Email: helpdesk@scinetwork.hu

6. Á fizetendő ellenérték:

6.1: Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg, a
KOFOPi .0.0-VEKOP’45201600024 azonosító számú „A 21. század esaládtámogatása és nyug
díja” című projekt és a KOFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú „Átláthatóság a
közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház” című projektek keretében

6.2. Eladó ajelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 2. számú mellékletben meg
határozott szerződéses árakon teljesíti,

6.3. Eladót megillető díj (vételár) teljes összege; 129 199 996,00 Ft. ± közbeszerzési díj ± ÁFA,
azaz Egyszázhuszonldlencmillió_egyszázldlenCVeflkilenCeZer-kilencszázkilellcVenhat forint ± köz
beszerzési díj ± általános forgalmi adó.

6.4. Az 6.3. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban El
adónál felmerült valameirnyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár különösen (tenné
kek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás költségét, felhasználási jog
ellenértékét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót.,. A közbe
szerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg a KM szabályai szerint, annak összege a számlán
külön soron kerül feltüntetésre.

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

6.6. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szol
gáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben inegha—
tározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők. azok semmilyen jogcímen nem emel
betők.
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7. Fizetési feltételek:

7.1. Eladó a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott díjra a szárnvitelrá’l szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit az Eladó
Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően
15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó projektenként egy-egy számla kiál
lítására jogosult.

7.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke

a) a „KÖFOP-1. 0.0- VEKOP-15-20] 6-00024 azonosítószárnú, „A 21. század családtámogatása és
nyugdíja” című kiemelt projekt terhére,

b) a KÖFOP-2.2.5-VEKOP-]5-20J6-0090] azonosítószámú „Átláthatóság a közpénzek felhasz
nálásánál, államháztartási adattárház” kiemelt projekt terhére

ún. „szállítói fmanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül Eladónak kerül kifizetésre banki
átutalás útján, a 2. számú melléklet szerinti bontásban.
A támogatás intenzitása 100%.

7.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló Bi
zonylattal 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 20 14—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támo
gatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kor
mányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett idő
tartam nem számít be.

7.4. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a
számla, a Vevő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) vagy 7.5. pont e-mail címre történő beér
kezését követő 15 napon belül. Eladó a számla általános forgalmi adó tartabnának késedelmes kiegyen
lítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szál
lítói finanszírozásból fakadó bármely fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem tartozik.

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) vagy az elektronikus számla befogadó e invoice(a~nisz.lw e-mail
címre küldi.

7.6. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges az Eladó ~NISZ Zrt.) nevét, adószámát, címét, és az általa

megadott belső azonosításra szolgáló jelen szerződés számot,
- aszámlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. ~ -a és 175. *-a szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevé

kenység leírását és aimak TESZOR számát,
- fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a száinlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát: KÖFOP-l .0.0-VEKOP-15-20l6-00024

vagy KÖFOP-2.2.5-VEKOP-l 5-2016-00001,
- l%+Áfa közbeszerzési díjat külön soron.
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7.7. Felek rögzítik, hogy betartják a Kbt. 136. * (2) bekezdésében foglaltakat.

7.8. Vevő az Eladó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok) megjelölésével
küldi meg az Eladó részére. Az Eladó jogszabályi előírásoknak, illetve ajelen szerződésben foglalt ren
delkezéseknek megfelelően kiállított számlájának befogadását a Vevő nem tagadhatja meg.

7.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.10. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon
belül köteles a Vevőt írásban értesíteni, valamint a treasury(dinisz.hu e-mail címre megküldeni.

7.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 7.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen Szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

7.12. Eladó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz. melléklet kitöltésével és a
Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

7.13. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.13. A Vevő fenntartja ajogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolat
ban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfe
lelő további követelményeket határozzon meg.

7.14. A szállítói fmanszírozással érintett részre vonatkozó speciális szabályok:

a) Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya alá tar
tozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. ~
alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szál
lítói előleg igénylésének lehetőségét.

b) A szállítói előleget (az előlegbekérő dokumentwn 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.

c) Szállítói előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig az Eladó
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifi
zetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszáinolható 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 Konn. 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. A szállítói előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően
kiállított számla összegéből kerül levonásra oly módon, bogy a Vevő a száflítói előleget mindaddig
beszámítja a kiállított számla végszámla összegébe, amíg a szállítói előleg teljes összege levonásra nem
kerül.

7.15’ Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2. pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.
7
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7.16. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik sze
mélyre.

7.17. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevőt pénzügyi teljesítését adóigazolás be
nyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő ezen jogszabá
lyok szerint jár el a kifizetés során.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1. Vevő ajelen szerződés keretén belül leszállított termékeket, továbbá az 5.2. pont szerinti doku
mentumokat mennyiség alapján átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfőtől
esütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben
meghatározott időszak letelte után szállítja le a központi raktárba a termékeket, Vevő azok átvételét a
következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek)
őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

8.2. Eladó feladata ajelen szerződés keretében az eszközök Vevő központi raktárba szállítása előtt
öt munkanappal írásban értesíteni Vevő jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját
a szállítás időpontjáról, illetve köteles megküldeni a kapesolattartónak és a niszkozpontiraktar~nisz.hu
email címre szállítandó termékekről készült összerendelő táblázatot (7. sz. melléklet) szerkeszthető for
mátumban (.xls/.xlsx).

8.3. 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. Ajegyzőkönyvön fel kelltüntetni az átadott termékek azonosítását szolgáló vonalkódot. A jegyző-
könyvnek tartalmaznia kell helyszínenként a leszállított termékeket, továbbá azt, hogy az 5.2 pont sze
rinti dokumentumok is szállításra kerültek-e.

8.4. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból megálla

píthatóak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
- Eladó a termékkel együtt a tennék rendeltetésszerű használatához szükséges 5.2. pont sze

rinti dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elér
hetőségét.

- a vonalkódok elhelyezésre kerültek-e a leszállított termékeken.

8.5. 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 nemjelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította Ic,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű használat

hoz szükséges 5.2. pont szerinti dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentu
mok elektronikus elérhetőségét.

- a vonalkódok nem kerültek elhelyezésre a leszállított tennékeken.

8.6. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
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- 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 meg

tagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.7. 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, hogy az ismételt
átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt köve
tően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.3.) jogosult elállni a szerző
déstől.

8.8. Bármely nem szerződésszerü teljesítésjogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem ér
telmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségéttanúsítják,
illetőleg amelyekre ajótállás kiteijed.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a 8. fejezet szerinti átadás-átvétel
sikeresen lezárult.

9.2. Vevő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 14.1. pontban megnevezett sze
mélyek együttesen jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló Bizonylaton (a továbbiakban:
TIB) történik (3. sz. melléklet).

9.3. Vevő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához
szükséges, valamennyi terméket, illetve ajelen szerződésben meghatározott dokumentumokat Eladó le
nem szállítja illetve át nem adja.

9.4. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben (további
akban: DKU Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett válto
zást, amit a Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A vissza
igazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg ajelen szer
ződés-ben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasz~a a visszaigazolást, akkor a DKU Rendszer
automatikusan „teljesítve” státuszba fogj a állítani a folyamat státuszát.

9.5. ~ Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKU Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírásban meghatározottak
szerinti jótállást vállal és biztosítja a terméktámogatást. Ajótállási idő és a terméktámogatási idő kezdete
a tennék sikeres átvételének az időpontja.

10.2. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

10.3. Eladó szavatolja, hogy ajelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termékper
teher-, és igényinentes. azaz a teljesítésre — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben —jogosult
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és/vagy jogosított. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nines olyanjoga, így különö
sen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy
védjegye), amely Vevőnek ajelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná
(jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés meg
szűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelőjogszavatossági nyilatkozat ese
tén a Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkővetkezményeinek alkalmazása
mellett - a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

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

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyibenjelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amiért Eladó
felelős, a 8. fejezet szerint az átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó kö
rülményjellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) mggően — késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fize
tésére 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 késedel
mesen teljesített mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

11.3. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértékejelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Alapja a szerződés nettó értéke. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő, Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt
eláll.

11.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM 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. 135. *
(6) bekezdése szerint.

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

11.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvé
nyesítésének lehetőségét.

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 niódosíthatják.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli éresítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen. ha:
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a) Eladó a teljesítést jogos ok néllcül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 10.3., 13.5., valamint 16.4. pontjában szabályozott esetekben,
d) Eladó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott köte

lezettségét 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 ér
tesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő kűlönösen, ha a szer
ződésben 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 megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzőijogi rendelkezések 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 közbeszer
zési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért Id 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 Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekinteté
ben fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a 62. ~ (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12.10. Az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerződéstől
elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. ~ -a alap
ján Új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. *-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szer
ződő fél személyében érvényesen olyanjogutódlás következett be, amely nem Felel meg a 139.
*-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettség
szegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljá
rásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében köte
lezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak meg
felelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
infonuációkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
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illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, bogy egyik fél sem akadályoz
hatja 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, bogy Jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerző
désben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

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

választása szerint - ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Szakmai kapcsolattartó:
Név: Könyves János Zsolt (NISZ)
Beosztás: Infrastruktúra üzemeltetési osztályvezető,
Telefon szám: ±3617957283,
Mobiltelefon szám: ±36307333526,
E-mail cím: Konyves.Zsolt~nisz.hu

Név: Gál Zoltán (MÁK)
Beosztás: főosztályvezető
Telefon: ±3614154030
Mobil telefonszám: +36204196209
E-mail: gal.zoltan~onyf.allamkincstar.gov.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Kocsis László
Beosztása: vezérigazgató
Levelezési címe: 1142 Budapest, Erzsébet lcirályné útja 125.
Telefonszáma: 30/940-4634
e-mail címe: lkocsis@scinetwork.hu

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Varga Dezső vezérigazgató — helyettes és Adám Csongor ágazati igazgató

14.2. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésiga
zolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak. hogy a kapcsolattartók, teljesítésiga
zoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet
írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Fél
lel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jo
gosultak.
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14.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerző
désszerű megküldésnek minősül, az írásban és

.. írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.4. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekin
teni, 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 bizo
nyításáig — a postal kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbe
sítettnek tekinteni.

14.5. 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 kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.

14.6. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő szemé
lyek és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekin
tetében történő védelméről és az Ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/BK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 20 16/679 rendeletének (a továbbiakban:
GDPR) rendelkezései szerint kezelik. Felek a saját alkabnazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja
ás a munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek által a
másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint, a szerződéses
partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és
ideig.

14.7. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szük
séges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak
arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhető
ség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés
megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye válto
zik, úgy e változás hatályba lépéséig — az őket foglalkoztató Fél a fentebb irt körben és célból használ
hatja, ás a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja.
Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában
kitértek arra, bogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes ada
taik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetvejogszabály által szabályozott hatósági,
bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

14.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem ki
zárólagosan az infonnációs önrendelkezési jogról ás az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), valamint a tennészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör
ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament ás a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet (.‚GDPR”) rendelke
zéseit.

15. Vis Major
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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 következ
nek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesí
tését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:

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

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

terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások’

15.3. A vis maiomak közvetlen összefűggésben 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 teljesíthetőek, erről Eladó
köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szer
ződés teljesítésénektovábbi módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladó-
nak 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 szerző
désszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása esetén
sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

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

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvény
telenné 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 ajogvita elbírá
lására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.4. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (I) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó nyi
latkozata jelen szerződéshez 4. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi. hogy a
nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles
Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá. hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján
létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatály-lyal felmondani, vagy attól elállni.

14



16.5. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog rendelkezései az irányadók.

16.6. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek Jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

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

16.8. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.

16.9. A jelei’ szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcso
latos ellentmondás esetén a hivatkozott KIvI, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot
takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF és az Eladó között létrejött fent hivatko
zott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Aj ánlati ár részletezése, Ajánlattételi lap
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
6. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
7. számú melléklet: Összerendelő táblázat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal min
denben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag íiják alá.

Budapest, 2021. 02’. 2 Budapest, 2021. ÜL j~t~

~ ~n’Lr~J’ ~Js~JL
Vevo reszerol: Elado reszerol: ‘

Banesics Ferenc Kocsis László

vezérigazgató vezérigazgató, SCI-Hálózat zRt
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató az 5Cl-Hálózat zRt., DIGITAL Kft., DIGIT

Zártkörűen Működő Részvénytársaság RAN Zrt., Enterprise Kft., 4iG Nyrt.,
Innomatrix Kft., MWMS Kft., Secops Kft.,

... .. .. Spacenet Zrt., SzámHEAD Kft.
~&n~z~ti ~nfek’~~~ ~ ‘, . ‘

.‚ kozos ajanlattevok nyilatkozattetelre megha
~őr~ MŰk&!Ő ~tér•n~w~—~ ..„.
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1. számú melléklet
a nyilvántartási Számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

NISZ
NEMZETI INFOKOMMIJNIIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Hálózati eszközök

(CE router, DCLANSW, mynt. SW., FW, myntFW)
„MÁkaclattárház és ONYF” c. projekthez kapcsolódóan

Műszaki ‚eírás

Készítette az Infrastruktúrafejlesztési és Rendszerintegróciós Igaz
gatóság
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7 V. részaiánlat: mendzsment t~zfaI. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

7.1 TűzfaIlal szembeni követelmények Hiba! A könyvjelző nem létezik.



A beszerzés tárgya

A beszerzés célja: Ajánlatkérő adatparki telephelyén hálózati szolgáltatást biztosító eszközök és ezen
műszaki leírásban elvárt funkciók biztosításához szükséges licencek szállítása az alábbi mennyiség
ben, ill. részajánlatokra bontva.

o I. részajánlat: CE router

o II. részajánlat: DCLAN switch

o Ill. részajánlat: menedzsment switch
• IV. részajánlat: perimeter eszköz
o V. részajánlat: menedzsment tűzfal

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15- KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016-
2016-00024 A 21. század 00001 Átláthatóság a közpén

családtámogatása és zek felhasználásánál, államház
nyugdíja projekt kereté- tartási adattárház projekt ke

ben beszerzendő szközök retében beszerzendő eszközök
1. rész:CErouter 1db 1db
2. rész: DCLAN switch 6 db 2 db

3. rész: Menedzsment switch 3 db 1 db
4. rész: Tűzfal (perimeter eszköz) i db 1 db

5. rész: Menedzsment tűzfal 2 db O db

A kiírásban szereplő router-ek, switch-ek és tűzfalak a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiak
ban NTG) ügyfélkörét kiszolgáló hálózat továbbfejlesztéséhez, műszaki színvonalának és kapacitásának
biztosításához szükségesek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver komponenst, amelyek szükségesek
ahhoz, bogy a további fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

Összes részajánlatra vonatkozó elvárások

Átadás-átvétel folyamata

A nyertes Ajánlattevő feladatai az átadás átvétel során:

1. A követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben meghatározott határidők-
nek megfelelően Ajánlatkérő Budapest, XIV. Róna u. 54.-56. sz. alatti raktárába nyilvántartásba
vétel céljából.
Ajánlatkérő 1149 Budapest, Róna utca 54-56. számú helyszínen található raktárában történő
nyilvántartásba vételt követően az eszközöket az 1117 Budapest, Fehérvári út 70., illetve 1081
Budapest, Fiumei út 19/a címekre szükséges tovább szállítani.

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

tartozékot (ideértve a Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze-és beszereléséhez
szükséges alkatrészt, valamint az előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket Vevőnek átadni.
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4.,,A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok” fejezetben meghatározott doku
mentációkat elektronikus formában (p1. CD/DVD-n) átadni.

Garanciális feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a szállított eszközökre vonatkozóan a 8x5xNBD eszköz termék-
támogatást és jótállást, a termék mennyiségi átvételének az időpontjátál számított 12 hónapig.

A terméktámogatás keretében biztosítania kell Ajánlatkérő számára a közvetlen hibajegy nyitási lehe
tőséget a gyártónál.

A nyertes Ajánlattevő által ieszállítandó dokumentumok

Az alább felsorolt dokumentumokat elektronikusan a szerződés teljesítése során, legkésőbb az eszkö
zök átadásakor át kell adni:

• A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek.

• A hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a model
lezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa, modulokon portok száma és csat
lakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók)

IV. részajánlat: perimeter eszköz

Beszerzési igény: 2db Perimeter eszköz (tűzfalpár) és ahoz kapcsolódó SFP+ optikai modulok és patch
kábelek beszerzése. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ehhez szükséges szoftver és hardver elemeket.

Az adatközponti telephelyre tervezett eszközöket és azokhoz tartozó optikai interfész modulokat az
alábbi táblázat mutatja.

Mennyiség Eszköz neve

2 db Perimeter eszköz

8db Dual LC multimódusú, 1OGbE interfész modul (SFP÷)

2 x 12 hónap Eszköz garancia

1.1 A specifikációnak megfelelő, - egy lehetséges — eszközkonfiguráció

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

I ~- -
?;

F5-BIG-BT-l7SOOt BIG-IP i7800 Best Bundle (96 GB Memory, SSD, Max SSL, Max 2 db
Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies)

F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 Level 1-3 Premium Service for BIG-lP (7x24) 2 db

F5-SVC-BIG-RMA-2 Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-lP
2 db
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FS-UPG-SFP+-R BIG-IP & VIPRION SFP± 1OGBASE-SR Transceiver (Short Range, 300 8db
m, Field Upgrade)

F5-ADD-BlG-VPN-100 BIG-lP Add-on License for Access Policy Manager (100 Concurrent 2db
VPN Users)

F5-SVC-BIG-PRE-L1-3 Level 1-3 Premium Service for BIG-IP (7x24)
_____ 2 db

F5-SBS-BIC-IPI-6-1YR BIG-IP IP Intelligence License for 1OXSXs/i7XOO (1-Year Subscription) 2db

NET_SZOLG118 Garancia kiterjesztése (hónap) 24 hónap**

* Ajelöltfő eszköz tartalmazza az alábbi kiegészítőket, amit külön tételként nem kell megajánlani:

. a rackszekrénybe történő beszereléshez szükséges elemek (Accessory Kit)

. elsődleges és redundáns AC tápegységek

. „6.2’3 A redundáns működéssel kapcsolatos elvárások” fejezetben definiált követelménynek
megfelelő tápkábelek

** Eszközönként 12 hónap garancia értendő.

(A fenti táblázatban 2db eszköz esetén 2x12 hónap=24 hónap)

A Perimeter eszközöknek az alábbi követelményeknek kel! megfelelniük, amelyek egyben az

egyenértékűség feltételei is

A szállítandó rendszernek a következő feltételek, funkciók mindegyikét maradéktalanul, ténylegesen
teljesítenie, biztosítania kell. A „képességre” vonatkozó kitételek mindenkor a rendszer konkrét funk
cióját követelik meg. Az Ajánlattevő felelőssége a funkciók teljesítését lehetővé tevő licencek, szaft
verkomponensek biztosítása.

A cél olyan komplex rendszer beszerzése, mely az alábbi határvédelmi funkciókat biztosítja:

• Határvédelem
‘ Hardveres SSL gyorsítás
• Terheléselosztó funkció
o SSL alapú távoli kliens elérés (Remote Access VPN)

A rendszerrel szemben támasztott általános elvárások (PE1)
• IEEE 802.lq Virtual LAN5

‘ 4094 VLAN egyidejű használatának támogatása (azaz 4094 VLAN interface konfigurálásának
lehetősége)

‘ IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG)

‘ RFC 1771 BGPv4

‘ RFC 2858 BGP-4 Multi-Protocol Extensions
‘ RFC 2328 OSPFv2
‚ RFC53400SPFforIPv6 (OSPFv3)

o IPv4RFC791

a IPvő RFC 4291
o IPsec VPN támogatása (az RFC6O71-ben taglalt IPsec-v3-mal)

c~ic:c~ clcktromos tapeilátásával kapcsolatos követelmények (PE2)
Rendelkezzen redundáns, 230V-os AC táp-és redundáns ventilátor egységekkel’ A tápegységekhez tar
tozó tápkábelek csatlakoztathatók 1EC320 C13 (anya) aljzatokhoz.
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A redundáns működéssel kapcsolatos elvárások

Altalános elvárások

A megajánlott védelmi rendszer két alrendszerből kell állnia. A két alrendszer egymással teljes
mértékben egyenértékű, megegyező konfigurációjúnak kell lennie.

a A redundanciát biztosító hálózati kapcsolatok támogassák az IEEE 802.3 Ethernet szabványt

Aktív-passzív működés (a két telephelyre) (PE3)

• A két alrendszer egy adminisztratív módon definiált erőforráshalmaz tekintetében aktív-pasz

szív működésű, azaz a halmaz minden eleme egyetlen alrendszeren aktív. Egy halmaz egyvagy
több teljes szolgáltatást reprezentál, minimálisan: IP szolgáltatási pontok (ahol értelmezhető),
VLAN-ok (VLAN subinterface-ek).

• Teljes állapottér szinkronizáció, azaz kapcsolatvesztés nélküli billenés az SSL kapcsolatok ese

tén is

• A billenési kritériumok több szempontú, adminisztratív definiálásának lehetősége, minimáli
san:

o eszköz meghibásodás
o az adatkapcsolati réteg (OSl Layer 2) problémája
o az erőforráshalmaz elemeinek problémája

(p1. kommunikációs hiba a halmazhoz tartozó VLAN-(ok)ban)
o az erőforráshalmaz elemeinek állapota (p1. terheléselosztott szolgáltatás esetén az

adott alrendszeren funkcionáló valós kiszolgálók száma)

Telephelyen belüli aktív-aktív/aktív-passzív működés (PE1)

o 2 eszköz kerül beszerzésre, melyek képesek aktív-aktív vagy aktív-passzív kialakításban mű

ködni. Mindkét működési mód megkövetelt, de egyidőben csak egy, amely adminisztratív mó
don meghatározható.

A rendszer menedzsnientjével szembeni követelmények (P6)
o A rendszer minden alább megkövetelt funkciója egyetlen, egységes grafikus felületen

keresztül konfigurálható.
o A rendszer egészére vonatkozó konfigurációs elemek (különféle policy-k, policy ele

mek, szolgáltatási pontok stb.) definiálása a fizikai rendszerelemek számától függetle
nül egyszer, egy ponton történik.

o A rendszerelemek a közös grafikus felületen túl rendelkeznek parancssoros menedzs
menttel is (CLI).

A hatérvédelmi funkcióklcal szembeni követelmények (PE6)
a SPI (Stateful Packet Inspection), állapottartó csomagszűrő tűzfal.

• 051 Layer 7 (alkalmazás réteg) proxy működés, protokoll megfelelőségi ellenőrzéssel.
o WAF (Web Application Firewall) képesség.
o Alapszintű (rátákszabályozásán alapuló), illetve kifinomultabb DoS és DD0S védelmi képesség.

o Felhasználó alapú hozzáférés szabályozás. (autentikáció, autorizáció)

SRI (St~itLíuI l1jck@L In ~?cuknI~~~inI~w kL~,

• Minimum az alábbi 051 Layer 3 (Viszonylati réteg) protokollok támogatása:
o tICMP
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o 6,TCP
o 17,UDP
o 47,GRE
o 50, ESP
o 51,AH
o 115, L2TP

o Az 051 Layer 3 (Viszonylati réteg) alábbi paraméterei szerinti szűrési funkció biztosítása

o Forrás IP Cím
o CéllPcím

o Az 051 Layer 4 (Szállítási réteg) alábbi paraméterei szerinti szűrés TCP, Illetve UDP esetén

o Forrás port
o Cél port

o Nevesített IP objektumok létrehozásának képessége

o Nevesített szerviz (port) objektumok létrehozásának képessége (TCP/UDP esetén)
o Az objektumok csoportokba szervezésének képessége

• Automatikusan frissülő GeoIP adatbázis alapú szabályok konfigurálásának lehetősége
o Automatikusan frissülő lP cím reputációs adatbázis alapú hozzáférés vezérlés

• szabályok adminisztratív csoportosításának képessége
o A naplózás szabályonkénti konfigurálásának lehetősége

Az alka]mazás proxy képességgel szembeni különös elvárások (PE8]

o Általános, 051 Layer 7 (Alkalmazás réteg) protokoll független TCP proxy működés (független

kllens-, illetve szerveroldali TCP munkamenet (session))
o Programozási felület (API, Application Programming Interface) biztosítása a forgalomszabály

zás tekintetében, hozzáférés biztosítása a továbbított forgalom alábbi paramétereihez, illetve
a payload-hoz:

o lPfejléc
o TCPfejléc
o Payload

• Protokoll megfelelőség ellenőrzésének biztosítása gyárilag minimum az alábbi 051 Layer 7 (Al
kalmazás réteg) protokollok esetén:

o http
o SMTP
o FTP
o DNS

o A fentebbi esetekben a protokoll megfelelőség kritériumainak konfigurálhatósága (p1. http

esetén az engedélyezett kérés metódusok)

• Az engedélyezett forrás P-k részletes (hálózat, P sorozat, listák), s nevesített objektum alapú
konfigurációjának lehetősége

‚ W~’F~ ( \Vcb Anplicaflon Firewall) képességgel szeml}en támasztott különös cl
\~ít (Pl~t)1

A fentebbi általános proxy funkciók mellett a http protokoll esetén lényegesen kiterjedtebb 051 Layer
7-es (Alkalmazás réteg) képességeket kell biztosítania a rendszernek.

o Támadási minta alapú ellenőrzés a webes alkalmazások esetén
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o A vizsgálandó támadási minták kiválasztásának lehetősége
• Automatikusan frissülő támadási minta adatbázis
o Támadási minta kézi létrehozásának lehetősége

o Egyéníthető arculatú és tartalmú válaszoldalak blokkolt kérések esetén
o A kliens kérések vizsgálata

• A szerver válaszok opcionális vizsgálata
o A szerver hibakódok elfedése egyéníthető arculatú és tartalmú hibaüzenetekkel

• Automatikus alkalmazás feltérképezés legális forgalom alapján, „tanulás” képessége

• Az automatikusan tanult alkalmazásspecifikus szabálygyűjtemény kézi módosításának lehető
sége

o Szabálygyűjtemény kézi összeállításának lehetősége
o Legyen lehetőség a szabálygyűjtemények tesztelésére (az események részletes naplózása, ri

asztások küldése blokkolás nélkül)
o Szolgáltatásonként független szabálygyűjtemények definiálásának lehetősége, ahol a szolgál

tatás lehet minimum:
o lPcím
o Az URLtetszőlegesszekvenciája (p1. hosztnév, query string)

o Az alkalmazásspecifikus szabálygyűjtemény minimum az alábbi elemek, paraméterek alapján

épül fel:
o automatikusan frissülő támadási minta adatbázis
o URL-ek
o URL paraméterek, lehetséges értékeik
o állomány típusok (file)
o http fejlécek
o sütik (cookie)
o http metódusok

o Legyen képes felhasználói munkamenet (session) követésére

Legyen képes a védett alkalmazás bejelentkezési felületének védelmére (Brute Force támadá
sok kivédése)

o Közvetlen kérések (Direct Request, Forced Browsing) kivédésének lehetősége
o Böngészési munkafolyamat (site flow) kikényszerítésének lehetősége

o A kérések, illetve válaszok részletes naplózása

o A naplóbejegyzések részletes kereshetősége a rendszer GUI-ján (Graphical User Interface)

• Részletes riportok készítése, riportok kézi definiálása

• Riportok ütemezett, automatikus készítése
o Programozható egyéni reakciók lehetősége esemény észlelése esetén

A DoS, illetve ODoS vudelnu képessúggel szembeni k~nüs ulv~rjsoIK (l’~ 10)

. Elárasztás (flood) küszöbértékek állíthatósága támadási technikák esetén (p1.: TCP SiN flood)
• IP Cím kivétellista

o GeoIP alapú kivételkezelés
o Automatikus bot felismerő heurisztikák

o Böngésző validálás (szkriptek, gépi böngészés felderítése)
o Bot mintaadatbázis
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o Keresőmotorok felismerése
o Finomhangolható, kérésszám alapú DoS felismerés
o Finomhangolható, válasz késleltetésen (latency) alapuló DoS felismerés

o DoS, avagy DD0S támadás alatt intelligens (nem rátalimitáláson, blokkoláson alapuló) elhárí
tási technikák biztosítása (p1. böngésző validálás, Captcha)

o DoS, avagy DD0S támadás alatt rátalimitáláson, blokkoláson alapuló védelem

o Programozható egyéni reakciók lehetősége esemény észlelése esetén

A felhasználó alapú hozzáférés szabályozással szemben támasztottkülönös elvárások
(PEti]

E funkció két főbb, technológiailag összefüggő témakört ölel át:

o Adatközponti szolgáltatások publikálása WEB-es felületen, titkosított eléréssel (SSL), autenti

kációval. Reverse proxy jellegű működés
o Remote Access SSL/TLS VPN biztosítása. Azaz a kliensek a belső erőforrásokat VPN csatornán

keresztül, közvetlenül elérik
Mindkét funkcióval szemben támasztott elvárások (PET2)

Telephelyi alrendszerenként minimum 100 konkurens felhasználói bejelentkezés.
o Támogassa az alábbi operációs rendszereket:

o Microsoft Windows 32 bit, 64 bit 7-től
o Linux 32, 64 bit
o Mac OS X 10.8-tál felfele
o Android 4±
o iOS6+

o OTP (One Time Password) autentikáció támogatása. A jelszót a rendszer maga generálja.
o Minimum az alábbi autentikációs mechanizmusok támogatása:

o http form based
o NTLM
o kliens tanúsítvány
o Kerberos
o SAML

implementáljon ldP (Identity Provider) funkciót
implementáljon SP (Service Provider) funkciót

o Minimum az alábbi autentikációs backendek támogatása:

o lokális (az eszközön definiált felhasználók)
o http (basic, form based, NTLM) (külső WEB kiszolgáló)
o LDAP
o Microsoft Active Directory
o RADIUS
o RSASecurlD
o TACACS

o Jelszóváltoztatás támogatása Microsoft Active Directory esetén
o Next Token Mode támogatása RSA SecurelD esetén

o Kliensoldali ellenőrzések, minimálisan:

o Microsoft Windows
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antivírus megoldás ellenőrzés
tűzfal ellenőrzés
állományok ellenőrzése (file)
kliens eszköz tanúsítvány ellenőrzés (machine cert)
operációs rendszer, verzió, hotfix ellenőrzés
folyamatok ellenőrzése (process)
registry ellenőrzés

o Linux
antivírus megoldás ellenőrzés
tűzfal ellenőrzés
állományok ellenőrzése (file)
operációs rendszerverzó ellenőrzése
folyamatok ellenőrzése (process)

o MacOSX
antivírus megoldás ellenőrzés
tűzfal ellenőrzés
állományok ellenőrzése (file)
operációs rendszer verzó ellenőrzése
folyamatok ellenőrzése (process)

o Erőforrások elérésének szabályalapú korlátozása statikusan (ACL, access list)
o Erőforrások elérésének szabályalapú korlátozása dinamikusan (ACL, access list). A szabályokat

névre, vagy csoportra szólóan az autentikációs backend kezeli, melyeket a rendszer felhaszná
lói bejelentkezéskor lekér.

Aclatközponti szolgáttatások publikálása (portal] (PET3]

A publikáláshoz a rendszer WEB-es felületet biztosít, melyet a felhasználók SSL titkosítás fölött
(HTTPS) érhetnek el. A felület a felhasználót autentikálja, autorizálja (engedélyezett erőforrá
sokat rendel hozzá).

Teljes mértékben egyéníthető arculat (design).
Nyelvi lokalizáció lehetősége, a nyelv automatikus kiválasztása
SSO biztosítása

Remote Access SSL VPN (PE14]

Közvetlen, hálózati alapú hozzáférést biztosító megoldás, a kliens az erőforrásokat, hosztokat SSL
csatornában (tunnel) saját IP címükön érheti el.

Legyen képes a kliens forgalmak formálására, sávszélesség korlátok érvényesítésére (traf
fic shaping)

SSL kápességekkel szembeni elvárások (PE15)
Rendelkezzen hardveres SSL gyorsítóval (célhardver).
Támogassa minimum a TLS 1 (RFC 2246), TLS 1.1 (RFC 4346), TLS 1.2 (RFC 5246) protokol
lokat
Legyen képes kllens oldali (a kapcsolat a rendszeren végződik), Illetve szerver oldali (a kap
csolatot a rendszer kezdeményezi) SSL kapcsolatok felépítésére, kezelésére.
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o SNI (Server Name Indication) támogatása aggregált szolgáltatási pontok esetén (egy P

címre több domain név is mutat)
Legyen képes kliens tanúsítványok ellenőrzésére:

o Klienstanúsítvány felmutatásának kikényszerítése
o A klienstanúsítvány érvényességének ellenőrzése (lejárati idő)
o Visszahívási listák ellenőrzése
o Kliens autorizáció tetszőleges tanúsítványmezők alapján
o Tanúsítvány tetszőleges mezőinek továbbküldése autentikációs backendek felé
o Tanúsítvány hash készítése
o Hozzáférés biztosítása az aktív kapcsolatok azonosítóihoz (session ID) a kapcsola

tokon használt tanúsítványok adataihoz programozási felületen (API, Application
Programming Interface) keresztül (szkriptek).

A terheléselosztási, szolgáltatás publikációs képességekkel szembeni elvárások (PE16)
A leírás során alkalmazott terminológia:

° kiszolgáló: a szolgáltatást ténylegesen futtató entitás

kiszolgálóhalmaz: egy adott szolgáltatást implementáló kiszolgálók csoportja
szolgáltatási pont: egy adott szolgáltatás elérését biztosítja a kliensek számára

A rendszernek képesnek kell lennie szolgáltatások terheléselosztott publikációjára az alábbiak
biztosításával:

A kiszolgálók, kiszolgálóhalmazok egymástól független ellenőrzése (monitorozása):
Az alábbi protokollok, szolgáltatások ellenőrzésének biztosítása:

• ICMP

• általánosTCP
o álatlános UDP

a HTFP
a HTFPS

a FTP

• DNS
a MSSQL
a MySUL

• PostgreSQL

• Oracle
a RPC

• POP3
a IMAP

a SOAP

a A kiszolgálók terheltségének ellenőrzése az alábbi operációs rendsze

rek esetén:
o Linux (tetszőleges)
o Windows Server

° Saját ellenőrzések definiálásának lehetősége (külső, saját szkriptek, progra

mok meghívásának lehetősége)
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Az ellenőrzések kombinálásának képessége (logikai szorzat, összeg)
A forgalom formálásának képessége (traffic shaping) szolgáltatási pontonként:

Forgalmi osztályok konfigurálásának lehetősége az alábbi paraméterek men
tén:

o forrás IP cím
o forrás I? port

o céllpcím

o cél IP port

o IP protokoll

Sávszélesség szabályozás biztosítása forgalmi osztályonként
Kapcsolat alapú forgalom szabályozás:

o Az egyidejű kapcsolatok számának korlátozása
o A kapcsolatok ráta alapú szabályozása (új kapcsolatok száma adott

időegység alatt)
o Forrás IP cím alapján

o Cél lP cím (kiszolgáló) alapján

o A kiszolgálóhalmazokon belül a kiszolgálók priorizálásának lehetősége (az alacsonyabb
prioritású kiszolgálók csak a magasabb prioritásúak problémája esetén kaphatnak for
galmat) (aktiválás)

o Minimum az alábbi terheléselosztási algoritmusok támogatása:
Round Robin
Súlyozott round robin
Legkisebb késleltetés
Legkevesebb kapcsolat

o Saját terheléselosztási algoritmus implementálása programozási felületen (API, Appli
cation Programming Interface) keresztül.

o Felhasználói munkamenet (session) kezelés (session affinity) biztosítása minimum az
alábbi tényezők alapján:

forrás IP cím
süti (cookie) injektálás (az eszköz generálja az affinitást biztosító süti fejlécet)
passzív süti (cookie) (az eszköz a szerver válasz fejlécében található meghatá
rozott süti alapján biztosítja az affinitást)

o Saját munkamenet affinitási (session affinity) kritériumok definiálása programozási fe
lületen (API, Application Programming Interface) keresztül.

o Aggregált szolgáltatás kialakításának lehetősége, azaz egy adott P/port ponton több
szolgáltatás (kiszolgálóhalmaz) érhető el. A konkrét szolgáltatás kiválasztása protokoll
specifikusan a kliens kérés értelmezése alapján történik (p1. hosztnév).

o Az áthaladó HTTP forgalom teljeskörű manipulációjának lehetősége:

A fejlécek (header) módosítása, törlése, új fejléc hozzáadása.
Automatikus átirányítás.

° A sütik (cookie) titkosítása.

° Szerver hibaválaszok elfedése
° A HTML payload manipulációja.
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o Beavatkozás lehetőségének biztosítása az Összes döntési ponton programozási felüle
ten (API, Application Programming Interface) keresztül.

o Aforgalom egészéhez történő hozzáférés biztosítása programozási felületen (API, App
lication Programming Interface) keresztül.

o Részletes forgalmi (sávszélesség, kapcsolati ráta, párhuzamos kapcsolatok száma) ri
portok készítésének lehetősége minimum az alábbi tényezők alapján:

kliensek
szolgáltatási pontok
szolgáltatáshalmazok

kiszolgálók
lekért URL-ek

o Szolgáltatási sablonok (template) létrehozásának biztosítása.

A rendszer hálózati csatlakozó felületeivel (interface) szembeni elvárás (PE19)
o Dedikált menedzsment port minden hardverelemen: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
o Egy telephelyre tervezett alrendszer (1 eszköz) minimálisan 4db 1OGbE (SFP+) hálózati csatla

kozóval (interface) rendelkezik.

A rendszer teljesítményével szembeni elvárások
A következő felsorolás egy telephelyi alrendszerre vonatkozik, a két telephelyi alrendszer, miként a
funkciók esetén, e téren is mindenben megegyezik.

A teljesítmény jellegű, performancia követelmények egy eszközre értendők. (A telephelyi alrendszer
Aktív-passzív működése esetén csak egy eszköz aktív.)

A teljesítménnyel szembeni elvárások funkciónként az alábbi pontok tartalmazzák.

Ha~árvédelem (SPI, WAF, DOS, DDOS) (PIE2D)

Amennyiben a különböző alfunkciók (SPl, WAF, DOS) külön specifikus hardvereken valósulnak meg,
úgy az alábbi követelmények minden elemre külön-külön vonatkoznak.

~ minimum 70Gbps áteresztő képesség (L4 throughput)
• minimum 1 millió új TCP kapcsolat másodpercenként (L4 CPS)
• minimum 12 millió HTTP kérés másodpercenként (L4 HTTP RPS)
• minimum 15 millió párhuzamos L4 munkamenet (L4 CC)

551. gyorsi~ás (PE21)

minimum 30 ezer új SSL kapcsolat másodpercenként 2048 bites kulcsméretnél (SSL TPS)
• minimum 15 Gbps SSL enkriptálási/dekriptálási képesség (Bulk Encryption)

\‘jr~uilizáciÓ (PIE22]

A megajánlott perimeter eszköz virtualizálható, azaz logikailag önálló egységekre bontható. A kialakít
ható instance-ok száma legalább 6db.

SFP± jran~ccivcr modulok (PE23)
A fentiekben meghatározott eszközökbe való gyártói transceiver modulok (összesen):

. 8db Dual LCJPC multimódusú 1OGbE interfész modul

SFP+ transceiver moduloknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
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Paraméter típus Paraméter érték

Megnevezés Dual LC/PC multimódusú JOGbE interfész modul
Form Factor: SFP+
Sávszélesség 10 Gbps
Szabvány: IEEE 802.3ae
Kábel: multimádusú optikai szálpár 0Ml, 0M2, 0M3, 0M4

Csatoló felület: Dual LC/PC

Hullámhossz: 840-860 nm
Vételijelteljesítmény: -1,0-től -9,9-ig [dBm]

Adási jelteljesítmény: -1,2-tól -7,3-ig [dBm]
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2. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLATTÉTELI LAP

Ajá&ati ár részktező ~ap (Össze
sítő) *..gal jelölt oszlopai<, szürice hátterű mezőibe tilos Írni!

Megajánlott mennyiségek az egyes projektekre
bontva

Műszaki leírás fe- Egységár KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016- KÖFOP-2.2.5-VEKOP-15-2016- Össz.
iezet hivatkozás* Eszköz neve* (nettó Ft/mennyiségi 00024 A 21. század családtá- 00001 Átláthatóság a közpén- men Nettó ár részajánegység)* mogatása ás nyugdíja zek felhasználásánál, állam- nyi- lat Összesen (Ft)*

haztartási adattárház ség*

Mennyi- Nettó ár összesen Mennyi- Nettó ár összesen
ség* (Ft)* ség* (Ft)*

3. fejezet
I. részajánlat: CE CE router 503 QQR 1db 18 159 503,00 1db 18 159 503,00 2 db 36 319 006,00

router ‚ Ft Ft
4. fejezet

II. részajánlat: DCLAN switch 737O~ 6db 44 902 422,00 2db 14 967 474,00 8db 59 869 896,00
DCLAN switch ‚ t Ft Ft Ft

5. fejezet

~::%~~: :.~:~5mrn1t 496,00 Ft 3 db Ft 667 488,00 1 db Ft 3 222 496,00 4 db Ft 12 889 984,00
switch



64 599 998,00
Ft

100 949 471,00
Ft

6. fejezet
lv. részajánlat: Perimeter eszköz

Perimeter eszköz

64599
998,00 Ft 1db 64 599 998,00

Ft 1db

7. fejezet
V. részajánlat: Menedzsment tűz- 5 ~ 2db 11 890 008,00 0db 2 db 11 890 008,00
Menedzsment fal 004,00 Ft Ft Ft Ft

tűzfal

2db 129 199 996,00
Ft

Össze
sen

149 219 419,00
Ft

250 168 890,00
Ft
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. ‚ „

Ar reszktezo

ev. részajánCat: Perimeter eszköz
t-gal jelölt oszlopok, szürke hátterű mező
ibe tilos Írni!

Perimeter
eszköz

Termék-azo- Me
nosÍtó (cikk- nny

‚ Me.. Nettó ..

Sor- szam) . . iseg . . Netto osszár
szám Termek megnevezese nny . egysegar

iség (Ft)
egy
ség

64 599
998,00 Ft

F5-BIG-BT- BIG-IP 17800 Best Bundle (96 GB Memory, SSD, Max SSL, Max 57 333 57 333
1 17800 Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies) 1 db 622,00 622,00 Ft

E5-SVC-BIG- 18 18
2 PRE-L1-3 Level 1-3 Premium Service for BIG-IP (7x24) 1 db 685,00 685,00 Ft

F5-SVC-BIG- 18 18
3 RMA-2 Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-IP 1 db 685,00 685,00 Ft

F5-UPG- BIG-IP & VIPRION SFP± 1OGBASE-SR Transceiver (Short Range, 300 638 2 552
4 SFP+-R m, Field Upgrade) 4 db 078,00 312,00 Ft

ES-ADD-BIG- BIG-IP Add-on License for Access Policy Manager (100 Concurrent 596 596
5 VPN-100 SSL VPN Users) 1 db 327,00 327,00 Ft

F5-SVC-BIG- 18 18
6 PRE-L1-3 Level 1-3 Premium Service for BIG-IP (7x24) 1 db 685,00 685,00 Ft

F5-SBS-BIG- 3 375 3 375
7 IPI-6-1YR BIG-IP P Intelligence License for 1OX5Xs/i7XOO (1-Year Subscription) 1 db 354,00 354,00 Ft

NET_SZOLG1 hó- 57 686
8 18 Garancia kiterjesztése (hónap) 12 nap 194,00 328,00 Ft

1db Perimeter eszköz konfi
guráció nettó ára
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e—t
3. számú melléklet

a nyilvántartási számú szerződéshez

N ~ ~ z NIS? Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1O31 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat to

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, Képviselő (2) neve, be
NISZ beosztása: osztása:
Nemzeti Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt. (a TIB aláfrója) (a T~ jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telep-
helyére 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 számláiát ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben ineghaározou e~’éb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

+3614594200 1~@H:hu



4. számú meHéklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

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

Cég neve SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs
(közbeszerzési vevőszolgálat): zRt.
Székhely 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cégjegyzék szám: 01-10-043883
Adószám: 12402179-2-42
Bankszámlaszám: 10700024-04504001-51100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt 5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatin
tegrációs zRt. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t haladék
talanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt. jogosult
felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2021. QL~t’

Kocsis László
vezérigazgató

SCI-Hálózat zRt.
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•0~ NISZ Nemzeti lnfokomrnunikációs Szolgáltató Zrt.

Ő H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

• 5. számú melléldet

N I S Z a nyilvántartási számú szerződéshez

NYILATKOZAT PARTNER ADATAI RŐL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): SCI-HálózatTávköz- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően); 5cl-Hálózat zRt.
lési és Hálózatintegráciás zRt.

Cé~ieRyzék szám, EVszám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó); 01-10-043883

Adószám: 12402179-2-42 Uniás adószám: HU-12402179

Kapcsolattartó adatai

Név; Jáborcsik-Tyitye László Beosztás; project manager

Telefonszám: +36306332478 E-mail cím; ljaborcsik@scinetwork.hu

Cím
Székhely (ország, irónyitószám, város, utca, házszám); 1142 Budapest, Szihalom utca 7.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószóm, város, utca, házszám); Magyarország, 1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 125.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns;
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, hózszám);

Cégnév:

Szám lázási Cím (ország, irónyitószám, város, utca, házszám)

Számlavezető bank

Neve; CIB Bank zRt.

Bankszámla száma: 10700024-04504001-51100005 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 [áfa tv. XIII/A. Különbözetszerinti Őnszámlázás [áfa tv. 169.5W]; nem
fejezet 169.5(h)]; nem elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet

169.5,(p,q,)]; nem
Fordított adózás [áfa tv. 169.5(n)]; Alanyi mentesség [áfa tv. XIII, fejezet]: Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
Milyen tevékenység alapján; nem nem fejezet];

Milyen tevékenység alapján; nem

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]; nem KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: nem EVA [2002. évi XLIII. törvény]; nem

Kelt

Cégszerű aláírás
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6. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

N I S Z 34-NY1O Licencinformációs adatlap 8.0
Licencinformációs adatlap

LICENCATADÓ ÁLTAL KITŐLTENDŐ
Nyilvántartási adatok _________________________________________
Szerződésszám: ____________________________________________
Számlaszám (adóűgyi): ____________________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: _________________________________________
Licencátadó adatai _________________________________________
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): ____________________________________________
Belső fejlesztési] alkalmazásnál fejlesztő neve: ____________________________________________
Termékinformációk _________________________________________
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: ____________________________________________
Gyártó megnevezése: ______________________________________
Szoftver csoport neve: _________________________________________
Szoftver mennyisége: _________________________________________

Licenc csoport neve: ______________________________________
Licenc mennyiség: ______________________________________
Szoftver/licenc státusz

Temiék egységára: _____________________________________________
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): _______________________________________
Közbeszerzési díj (%): __________________________________________
Licenc kezdödátuma (év.hó.nap): __________ ____________

Server +
CAL
Egyéb

Szoftverkövetés vagy termék&issítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: ______________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): ___________ ______________

Előfizetés (subscription): ___________ ______________

Előf’izetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verzi6k használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Dátum _____________________________________________________________________________________________

Licencátadó Vagy gyárló cégszerű aláirása

Aktív:

Kiosztott:

Metrika:

Ige
n
Ige
n

User
5
Core
Nem

Nem

Instal
lation
Processor
Igen

Igen
év.hó.nap

Igen
év.hó nap

Igen

Igen

Igen

Nem __________



N I S Z 34-NYIO Licencinformációs adatlap 8.0

Kitöltési útmutató

Nyilvántartósi adatok

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

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szofi
verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti
egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Termékinformációk

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

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

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.; SKU, Part-
number stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szofivercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és verzió-
száma.

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

Licenc csoport neve: A licencesoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.

Licenc mennyiség: A tennék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói inetrika sze
rint.

Szoftver/licenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszáininal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megjelölve.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.

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

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

-‚
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Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

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

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

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

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

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a tennék legfrissebb verzió használatára a licenc érvé
nyességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

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

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

Előrizetés 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 tennék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen; Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.

.‚
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7. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Összerendelő táblázat

Sor Leltári azo- Típusszám az Megnevezés Gyári szám Egyéb azonosító Főeszköz* db Szülőeszköz Szállítási Szállító Gyártó
szá nosító (Vo- eszközön ( IMEI szám, I / N leltári Cím neve neve
m nalkócl) MAC Addrcss) száma Telephely

I

‚
‚

1

‚
I

1
~ Ha Főeszköz oszlop “N-el jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kel] tölteni a “Szülőeszköz leltári szám’ oszlo~ egfelelő celláját a főeszközének leltári azonositójával.


