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A1ÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
EKÁER infrastruktúra elemek bővítése keretében számítási kapacitás beszerzése
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
]3ankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a
USER RENDSZERRÁZ Kft.
Azonosító: 200275
Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Cégjegyzék szám: 01-09-873842
Adószám: 13799504-2-41
Bankszárnlaszám: 10102244-24281600-01004006
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa; ügyvezető
és a
Synimetria Magyarország Zrt.
Azonosító: 200478
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.
Cégjegyzék szám: 01-10-049067
Adószám: 25798555-2-41
Bankszámlaszánt 10918001-00000030-57750001
Képviseli: Teasdale Harold Róbert
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és a
99999 Informatika Kft.
Azonosító: 200475
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55.-ól.
Cégjegyzék szám: 01-09-876769
Adószám: 13 854964-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000038-94730000
Képviseli: Dongó Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető
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és az
NIT Magyarország Kft.
Azonosító: 100175
Székhely: 111 7 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzék szám: 01-09-69693 1
Adószám: 12655085-2-43
Bankszámlaszám: 10400968-00023130-00000005
Képviseli: Simon István
Képviselő titulusa: ügyvezető
ás a
Valkyr Kft.
Azonosító: 200440
Szákhely: 1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.
Cégjegyzék szám: 01-09-929529
Adószám: 14998603-2-41
Bankszámlaszám: 10918001-00000051-62810001
Képviseli: Böröcz Gergely Kálmán
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladók (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 201 7/S 104207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények
részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” (1. rész:
x86~ tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része
eredményeképpen a KEF ás az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO1O6SRVTI7
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2022. október 26.
keretösszege: 90.000.000.000 forint + Afa.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. * (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1jétől a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.
Eladó, mint a jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők
közösen teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az
együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró jelen szerződést
meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

—

—

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, bogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.
Eladó, Jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri ás 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 jelen szerződés 1.
számú mellékletében foglaltakat.
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2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására Jött
létre (a közbeszerzési eljárás tárgya:,, EKAER infrastruktúra elemek bővítése keretében
számítási kapacitás beszerzése”). Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, sz
Eladó pedig eladja és leszállítJa ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen
szerződés 1. számú mellékletében található műszaki követelményeknek megfelelő termékeket.

—

-

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a USER Rendszerház Kit.
(székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.) teljesíti.
3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladónak a jelen szerződés 2.1 pontJában meghatározott feladatait jelen szerződés
hatálybalépését (mindkét Fél általi aláírását) követő 15 munkanapon belül kell teljesítenie.

3.2

Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, haJelen szerződésben
meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4.

A teljesítés helye

4.1. A Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardvereket Eladónak Vevő 1148
Budapest, Róna ii. 54-56. szám alatti központi raktárába kell szállítania.
4.2. Eladónakjelen szerződés 5.5 pontjában meghatározott dokumentumokat elektronikusan a kirüi
h’v~h~nisz.hu e-mail címekre kell megküldenie vagy Vevő 1135 Budapest, Csata u. 8.
telephelyén kell átadnia. Amennyiben a dokumentumok átadása elektronikusan történik, az e
mailen tárgykéntjelen szerződés tárgyát kell feltüntetni.
5.

A teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardvereket új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, vonalkóddal ellátva, gyári csomagolásban köteles leszállítani.
Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne
érje.
5.2. Eladó valamennyi hardverhez köteles mellékelni:
a)
annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő
által előírt tartozékokat is),
b) a több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges
belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközöket, csatlakozókat és kábeleket,
c)
az eszközök Fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden eszközt, alkatrészt,
d) sz előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket,
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e)

a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot (így különösen installációs kézikönyv, felhasználói kézikönyv,
adminisztrátori kézikönyv, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányok,
licencigazolás), a műszaki leírást, valamint a műszaki dokumentációt,
1)
az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges telepítőkészletet.
Az e) pontban meghatározott dokumentumokat Eladó elektronikus úton is Vevő rendelkezésére
boesáthatja. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni az átadott eszköz
gyári számát, ajótállás kezdő időpontját és ajótállás időtartamát.
5.3. Eladó feladata a hardverek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító eimke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken
úgy kell elhelyeznie a vonalkódot, hogy az eszköz zavartalan működése biztosított legyen,
ugyanakkor az eszköz a leltárok során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség
az eszköz leállítására, megbontására a leltár során).
5.4. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónakjelen szerződés hatálybalépését követő
két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában
meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó
vonalkódok mennyisége stb.).
5.5. Eladó köteles ajelen szerződés 4.2 pontjában meghatározott e-mail címekre megküldeni vagy
az ott meghatározott címen átadni a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott
licencek jogszerű és rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat. Eladó
különösen az alábbi dokumentumokat köteles átadni:
licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
a liceneelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez
értelmezett),
a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
a licenceld~ez tartozó front end TB és a licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez
értelmezett).
jótállásra és támogatásra vonatkozó dokumentumok.
—

—

5.6. Eladó köteles legalább a hardverek szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződés 1 5.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az
értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a
leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a
termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
5.7. Eladó legalább a hardverek szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) a Vevő kapcsolattartója (15.1 pont) és a Vevő központi
raktára niszkoznontiraktar@inisz.hu e-mail címére megküldeni a szállítandó termékekről
készített Osszerendelő táblázatot (melynek mintáját jelen szerződés 6. számú melléklete
tartalmazza). Eladó a hardverek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont
szerinti Összerendelő táblázatot nem küldi meg Vevő kapcsolattartója és Vevő központi raktára
részére.
5.8. Eladó az 5.6 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő Számára azon
gépjárművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.
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5.9. Amennyiben a jelen 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 abban az
esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen
pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki Jelen szerződés 12. pontjában foglaltak
alkalmazását.

5.10. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés
nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
5.11. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.
5.12. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy
alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2)-(4)
bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
5.13. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.

—

—

5.14. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy felel,
mintha maga járt volna cl. Eladó, ha jelen szerződésben valamint a KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
5.15. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
5.16. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található
6.

A fizetendő ellenérték

6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg.
6.2. Ajelen szerződés tárgyát képező tenTiékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
6.3. Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 74.294.362,-- Ft + közbeszerzési díj +
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ÁFA, azaz hetvennégymillió-kétszázkilencvennégyezer-háromszázhatvankettő

forint +

közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.
6.4. A 6.3 pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár különösen
(termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmerülő Összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszá]lítás díját, ajótállás
költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat,
de nem tartalmazza sem termékek sem a szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ÷ Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón
keresztül fizeti meg.
—

—

6.5. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl, további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen
szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.
7.

Fizetési feltételek

7.1. Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
7.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtásárajogosult.
7.3. Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Áfa tv. szabályai szerin állít ki, és azzal együtt
nyújt be a Vevőnek.
7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat valamint a kitöltött és aláírt Licencinformációs adatlap (melynek
mintáját jelen szerződés 7. számú melléklete tartalmazza). A számla kiállítására és
megfizetésére a Kbt. 135. * (I) bekezdése valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben
meghatározottak alkalmazandóak.
7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, P1’.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadást biztosító
eh?voice(~j,isz.h,’ e-mail címére küldi.
7.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását, TESZOR számát,
Vevő (NISZ Zrt.) nevét, címét, adószámát és az általa megadott, belső azonosításra
szolgáló szerződésszámot (Jelen szerződés számát),
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~-a és elektronikus számla esetén a 175.*-a szerinti előírásoknak,
a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az
adószámát,
—

—

—

—

—

Oldal 6/36

—

—

7.7.

a számlán Fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
a számlán fel kell tüntetni külön soron a közbeszerzési díjat.

Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek központi
iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.8. 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 újrakezdődik.
7.9. Eladó nem fizet, illetve számol cl jelen szerződés teljesítésével összefUggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételelaiek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).
7.10. 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.
—

-

7.11. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.
7.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 7.5 pontban meghatározott címre (postafiók vagy e-mail) nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.

—

—

7.14. Jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint köteles az értesítést megküldeni a
treasiny@nisz.hu e-mail címre.
7.15. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
7.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
8.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1

1-lardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.1.1 Vevő jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardvereket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át a teljesítés helyén (ielen szerződés 4.1 pontjában meghatározott helyszínen).
Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi átadás-átvételből áll.
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8.1.2 A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a Jelen
szerződés 5.7 pontja szerinti összerendelő táblázatot, melynek az ott meghatározott adatokon
kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének
feltétele az előzőekben meghatározott dokumentum átadása.
8.1.3 A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen reltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 a)-d) és O pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együttjelen szerződés 5.2 e) pontjában meghatározott dokumentumokat
átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
I) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen
szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.1.2. pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.
8.1.4 Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének,
székhelyének, valamint Jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő a mennyiségi
átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott
előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta átjelen szerződés 5.2 a)-d) és
~ pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2 e)
pontjában meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét sem,
1) Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.1.2. pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.
8.1.5 A mennyiségi átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek~ megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,
amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
—

—

—

—

—

—
—

8.1.6 A mennyiségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre a jelen 8.1 pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
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8.2

Szoftverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

A)

Elektronikus (e-mailen történő) teljesítés átadás-átvételi szabályai

8.2.1 Vevő a jelen szerződés keretében szállítandó, jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott szoftvereldiez szükséges dokumentumok átvételét (a jelen szerződés 5.5
pontjában meghatározott dokumentumokat tartalmazó e-mail kézhezvételét) követően 10
munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó a jelen szerződés keretében
szállítandó, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftverek jogszerű és
rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat teljeskörűen biztosította-e.
8.2.2 Amennyiben a 8.2.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés keretében szállítandó, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
szoftverek jogszerű és rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat teljeskörűen
biztosította, erről (a szoftverek sikeres mennyiségi átvételéről) haladéktalanul értesíti Eladót
azon az e-mail címen, amelyről a jelen szerződés 5.5 pontja szerinti dokumentumokat
megküldte.
8.2.3 Amennyiben a 8.2.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés keretében szállítandó, Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
szoftverek jogszerű és rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat nem
teljeskörűen biztosította, erről haladéktalanul értesíti Eladót azon az e-mail címen, amelyről
Eladó a jelen szerződés 5.5 pontja szerinti dokumentumokat megküldte. Eladó az értesítést
követően haladéktalanul köteles ajelen szerződés 5.5 pontjában foglaltak szerint teljesíteni.
B)

Nem elektronikus (dokumentumok papír alapú átadása) teljesítés átadás-átvételi szabályai

8.2.4 Az átadás-átvétel keretében Vevő azt vizsgálja, hogy az Eladó a jelen szerződés keretében
szállítandó, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftverek jogszerű és
rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat teljeskörűen biztosította-e.
8.2.5 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint
jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó ajelen
szerződés keretében szállítandó, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
szoftverek jogszerű és rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat nem
teljeskörűen biztosította.
8.2.6 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, amely(ek~nek átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
—

—

—

—

—

—

—

8.2.7 A mennyiségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre a jelen 8.2 B) pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
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8.3

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

8.4

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

9.

Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés
2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék (liardver és szoftver) átadás-átvétele
sikeresen lezárult, és Eladó a jelen szerződés 10.13 pontja szerinti elérési utat Vevő részére
átadta.
9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában
meghatározott képviselőjének
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardverek átvételét igazoló
szállítólevele(ke)t,
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftverek átvételét igazoló e-mailt
(jelen szerződés 8.2.2 pontja szerinti értesítés) vagy szállítólevelet (Jelen szerződés 8.2.5
pontja)
a 10.13 pont szerinti elérési út átadását igazoló vevői nyilatkozatot.
-

..

-

9.3. Vevő a 9.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 10 munkanapon belül kiállítja a
Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete
tartalmazza. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg
Eladó az annak kiállításához szükséges, a 9.2 pontban meghatározott dokumentumokat nem
vagy nem telj eskörűen ad] a át.
10.

Jótállás, üzemeltetés támogatás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított hardverekre 36 hónap teljes körű jótállást és
üzemeltetés támogatást biztosít. Eladó a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre 36
hónap jótállást és támogatást biztosít. A jótállás, üzemeltetés támogatás, támogatás kezdete a
termék átvételének az időpontja.
10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1.
számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki követelményeknek.
10.3 Vevő jótállás körébe tartozó hibabejelentését a hét minden napján 00:00 és 24:00 óra között
Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
E-mail cím: szerviz@userrendszerhaz.hu
Telefonszám: +36 1 438 5420
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Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban (e
mailen) meg kell erősítenie.
10.4 A hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
meghibásodás helyszíne,
észlelt hibajelenség leírása,
hibabejelentés száma.
-

10.5 1-lardverhiba esetén Eladónak a hibabejelentést négy órán belül vissza kell igazolnia, a
hibabejelentést követő nyolc órán belül el kell kezdenie a hiba elhárítását és a hibabejelentést
követő huszonnégy órán belül el kell hárítania a hibát a meghibásodás helyszínén.
10.6 A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása, elhárítása megtörtént-e. A hibajavítás, hibaelhárítás
átvételét Vevő a 10.7 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.
10.7 Eladó a hibajavításáról, hibaelhárításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a rnegjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
az elvégzett munka felsorolása,
a 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 kieserélt hibás
alkatrészek a 10.9 pontban meghatározott kivétellel—az Eladó tulajdonába kerülnek.
—

10.9 A Vevő adatbiztonsági előírásai következtében az Eladó semmilyen körülmények között nem
jogosult a meghibásodott eszközben található diszkeket vizsgálni, javítani, azok tartalmát
megismerni, A meghibásodott diszkek javítására vonatkozó rendelkezéseket a 10.10 pont
tartalmazza.
10.l0Diszk meghibásodása esetén az Eladó köteles a meghibásodás bejelentését követő 5
munkanapon belül új, a meghibásodott diszkkel teljesen kompatibilis, továbbá aimak
paramétereivel azonos vagy kedvezőbb tulajdonságú diszket átadni Vevőnek. Szerződő Felek
megállapodnak, hogy ezen diszkek cseréjét Vevő munkatársai végzik. Szerződő Felek
kijelentik, hogy a meghibásodott diszkek Vevő munkatársai általi cseréje nem eredményezi a
jótállás elvesztését. Az Új eszköz jótállásárajelen (10.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.11 Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.
10.l2Eladónak ajótállás, üzemeltetés támogatás időtartama alatt biztosítania kell az alábbiakat:
bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez,
az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
-

-

77’
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10.13 Eladó a 10.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében az eszközök szállításának
napján megadja Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában 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.
10.14Ainem~yiben 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.lSAjelen pontban meghatározott kötelezettsége teíjesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
az Eladó viseli. A jótállás a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára
érvényes így, jelen szerződés hatálya alatt jótállással kapcsolatos feladata teljesítéséért Eladó
semmilyen díjat nem számíthat fel.
11.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő a jelen szerződés keretében átadott, nem kifejezetten Vevő számára készített szoftver
licencekre, szoftververziókra (ideéruve a hardverekben található szoftvereket is) (beleértve azok
dokumentációját is) (továbbiakban: dobozos szoftver) a termék gyártója által meghatározott
terjedelmű, a termék licenc szerződésében meghatározott felhasználási jogot szerez azzal, hogy
amennyiben a termék licenc szerződése és jelen szerződés között ellentmondás van, a jelen
szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a dobozos szoftverekről biztonsági másolatot
készíthet.
11.2 Vevő a dobozos szoftvereket kizárólag a jelen szerződésben valamint az adott szoftver licenc
szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a dobozos szoftverekről
biztonsági másolat kivételével másolatot nem készíthet, illetve a dobozos szoftvereket nem
teheti közzé, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy a dobozos szoftverek
forráskódjával megegyező forráskódot hozzon létre. A dobozos szoftverek használata egységes
termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetők el, külön nem használhatóak.

—

.—

11.3 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy
védjegye~, amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza
vagy akadályozza.
11.4 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, ajogosultságnak más részére
történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

11.5 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását
lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
11.6 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
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jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a jelen szerződést azomrnli hatállyal jogosult
felmondani.
—

—

11.7 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefUggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles
továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát
és költségét.
12.

Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
felelős, Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti, Eladó az
erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően
késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

12.2. Akésedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%,a késedelem 11.napjától
napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap
kifejezésen naptári nap értendő.
12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített termék nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap kifejezésen
naptári nap értendő.
12.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
ameimyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
12.5. Felek rögzítik, hogy Figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.
12.6. Vevő a kötbérigényről kőtbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
12.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés
miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
13.
13.1.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

Oldal 13/36

/It

13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen,
ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) a késedelem meghaladja a 25 napot,
d) Eladó megsért jogszavatossági vállalását,
e) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
I) Eladó valamely az a)-e) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

13.4. Vevő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén.
—

—

13.5. Vevő köteles választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

13.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azoimali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~
(3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő rnegszűnését határozta el.
13.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen,
ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére,
az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
13.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
14.

Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.
14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
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14.3. Amennyibenjelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti
meg.
14.4. 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.
14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy Jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
—

-

15.

Felek közötti kapcsolattartás

15.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

15.2.

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe:

Barna Péter
Csoportkoordinátor
+36-1-896-2766
+36-30-724-7551
bama.peter(~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe:

Szabó Marcell
Értékesítési vezető
+36 70 458 1234
+3670 458 1234
marcell.szabo~4userrendszerhaz.hu

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Neve:
Beosztása:
és
Neve:
Beosztása:

Varga Dezső
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
Nagy Róbert Tibor
Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott
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/teljesitésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.
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15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden,jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben megküldött értesítés.
-

15.5. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a
címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen,
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot— az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

15.6. 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 kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes
ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
16.

Vis Major

16.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz
és a vis maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje
vagy elhárítsa, 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 eselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
f~
zendülés, rendzavarás, zavargások.
16.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a
tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további
módjáról. Amennyiben Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell
teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
16.4 A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 16.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
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16.5 Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, Vevőnek jogában áll választása szerint jelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
maior miatt felmerült kárát.
—

17.

—

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.
17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül
nem kötötték volna meg.
17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 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.
17.4. 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.
17.5. 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 feltételnek a jövőbeni teljesítéséröl, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog
mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.
17.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
17.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén ajelen szerződés 1. pontjában hivatkozott KI”I, illetve annak
mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai
irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem
tartalmazhat.
17.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre
vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. 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
-

-

L
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a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal
felmondani, vagy attól elállni.
17.9. Felekjelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Tanács
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és
jelen szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak megfelelően járnak cl
17.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF és az Eladó között létrejött, jelen
szerződés 1. pontjában hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása,)
2. számú melléklet: Megrendelt tennékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó
ajánlatának részeként benyújtott ajánlattételi lap alapján)
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Osszerendelő táblázat
7. számú melléklet: Licencinformációs adatlap (minta)
Jelen szerződés 17 számozott pontból és 7 számozott mellékletből áll, 3 egymással Szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó
kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2021

2021

Banesics Ferenc

Lévai Tibor Sándor

vezérigazgató

ügyvezető

NISZ Zrt.
Vevő

USER Rendszerh& Kft.
Eladó
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1. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
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1.

A beszerzés tárgya

Az Ajánlatkérő két adatközpontjában, a meglévő penge-keretekbe adatközpontonként azonos
mennyiségű számítási kapacitás bővítése az alábbiak szerint:
o
o

helyszínenként 3-3 db, összesen 6 db pengeszerver (Blade server)
helyszínenként 2-2 db, összesen 4 db CMM management modul

Szállítás helyszíne (mindkét eszköztípus tekintetében):
o
1148 Budapest, Róna u. 54-56.
Továbbá penge szerverenként egy egy vmware licensz beszerzése, összesen 6 darab
Szállítás
o
elektronikusan, e-mailben az alábbi címre: KIRUI-HW@nisz.hu
o
papír alapú esetén az alábbi címre: 1135 Budapest Csata u. 8.
—

2.

Általános rendelkezések

2.1 Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellem2i, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy
adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú
vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy
gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

3.

Műszaki követelmények

3.1 Pengeszerverek (Blade szerver)
Beszerzési igény: összesen 6 darab általános célú pengeszerver, üzembe helyezési helyszínenként 3

3 db elhelyezve, 4 darab management modul (üzembe helyezési helyszínenként 2 2 db) elhelyezve.
Szerverenként 1-1 darab VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 2 Processor ServerCPU ESXi
licence.

-

-

A management moduloknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

Iiinaii~~IaississeiiisiiearrMsw:c
~ PS-OO Cikkszám: 00FJ669
~
~

4 darab Lenovo Flex System Redundant Chassis Management Module 2
--—--~

----
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A management modulnak vagy az ezzel egyenértékű terméknek teljes egészében
az alábbi paramétereknek kell, megfeleljen.
Továbbá a Lenovo Flex System Enterprise Chassis keretben az eszköznek a
gyártói garancia vesztés nélkül kell illeszkecinie.
A CMM a következő funkciókat kell. hogy biztosítsa:
o
o
o
o
.
o
o
‘

•
‘
o
‘

Teljesítményszabályozás
Ventilátorkezelés
Keret és szerver modulok (blade) teljes körű menedzselése
FC és ethernet switch-ek kezelése
Diagnosztika: keret, I/O modulok. szerverek és power modulok
Erőforrás-felderítés és menedszment kezelés
Erőforrás-riasztások felügyelet és kezelés
Keret és számítási kapacitás (szerver) energiagazdálkodás menedzsment
Biztonsági beállítások kezelése. logok gyűjtése, letöltés lehetősége
Felhasználói jogosultság szint kezelése
Lehetőség akár 84 helyi CMM felhasználói fiók támogatására
Lehetőség akár 32 egyidejű munkamenet kezelésére

A CMM modulnak a következő csatlakozókkal kell rendelkeznie:
o

•

USS csatlakozás. Ez a kapcsolat használható USB médiakulcsról
elvégezhető feladatok ellátására, például fim~ware-frissítésekhez.
10110011000 Mbps RJ45 Ethernet kapcsolat a felügyeleti hálózathoz való
csatlakozáshoz. A CMM ezen az ethernet porton keresztül kezelhető.
Soros port (mini-USB) a helyi paranessori interfész (CLI) kezeléséhez. A
csatlakozás 90Y9338 soros kábelen kersztül.

A CMM-nek a következő fénykibocsátó diódákkal (LED-ekkel) kell rendelkeznie,
amelyek a következő információkat szolgáltatják:
o
o
o
o

Bekapcsolás LED
Aktivitás LED
Hiba LED
Ethernet portkapcsolat és portaktivitás LED-ek

A CMM-nek tartalmaznia kell egy reset gombot is, amelyet megnyomva
visszaállitja a CMM alapértelmezett (gyári beállítások) állapotát. Két funkciója van,
attól fflggően. hogy mennyi ideig nyomja meg a gombot:
o
.

Ha 5 másodpercnél rövidebb ideig nyomva tartja, a CMM újraindul.
5 másodpercnél hosszabb ideig (például 10 vagy ~5 másodpercig) történő
megnyomásakor a CMM konliguráció visszaáll a gyári alapértékekre, majd
a CMM újraindul.

A CMM-nek támogatnia kell egy ‚vebalapú grafikus felhasználói felületet (GUI),
amely lehetőséget nyújt CMM funkciók végrehajtására egy támogatott
webböngészőben. Továbbá a Felügyeleti funkcióknak a CMM parancssori felületén
(CLI) keresztül is elvégezhetőknek kell leniük. A webalapú grafikus felhasználói
felület és a CLI egyaránt elérhető a CMM egyetlen RJ4S Ethernet csatlakozóján
keresztül, vagy bármely más, ugyanahhoz (felügyeleti) hálózathoz csatlakozó
rendszerből.
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A pengeszervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
.

Ps01

2 CPU foglalatos, x86 architektúrájú penge szerverek, Intel processzorral, melyek
támogatják a VT-d és VT-x utasításkészletet

PS02

Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 36 core számítási erőforrás legyen, amelyhez
programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core szám ítható be, logikai core nem.
Processzor: Intel Xeon Gold 6240 18C 150W 2.6GHz Processor, vagy ezzel egyenértékű.
Az egyenértékűség feItéteIe~ hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy
jobbat biztosítson az egyenértékűként megajánlott termék:
•
o
o

Core szám: 18
Processor Base Frequency 2.60 GHz
b~tel UPI Speed: 10,4 GT/s

Teíjesítményadatok a
httpsJ/www.cpubenchrnark.netIc~jujjhy?cpu=1ntel+Xeon+Gold+6240+%40+2.600Hz&i
d=361 3&cpuCount=2 alapján az Intel Xeon Gold 6240 1 SC 150W 2.6GHz processzorra:
o

•

Average CPU Mark: 37124
Single Thread Rating: 2129

PS03

Legalább 768 GB RAM LRDIMM, minimum 2933 MHz sebességű, minimum 64GB-os
modulok felhasználásával

PS04
PS05

Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás: legalább 16Gb 2-Port Fibre Channel Adapter
Hálózati elérés (LAN) biztosítása: legalább 2 db x 10 Gbps, illetve lehetőséget biztosít a
hálózati csatoló virtuális felosztására (NPAR).

PS06

két darab belső diszk: ThinkSystem M.2 128GB SATA 6Gbps Non-Hot Swap SSD
(VMware ESXi 6.7 U (Factory Installed)

PS-

Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus felülettel,
integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben jelen pont szerinti
előírás teljesítéséhez licencek szállítása szükséges, akkor Ajánlattevő feladata a licencek
biztosítása. A kiszolgálókra vonatkozóan a management eszköz licence-nek teljes
értékűnek kell lennie. A menedzsment kártya a hozzá való szoftverrel legyen képes
automatikus hibajegy nyitásra (phone home), kézi beavatkozás nélkül.

07

A menedzsment kártya a hozzá való szoftverrel legyen képes template-ből konfigurálni a
szerver beállításait.

PS08

A következő virtualizációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
•

VMware vSphere 6+

Microsoft Hyper-V
oKVM
o

‘

O

PS-9

Az eszközök firmware frissítéseinek letölthetőnek kell lennie a garanciaidő lejárta után is.
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PS-

A megajánlott pengeszervereknek gyártói garancia-vesztés nélkül beszerelhetőnek és

10

kompatibilisnek kell lennie az Ajánlatkérő tulajdonában
infrastruktúrával, továbbá a pengekeret garanciája sem sérüthet.
Az Ajánlatkérő tulajdonában lévő pengekeret típusa:

;

o
o

lévő

penge-keret

Gyártói cikkszám: 8’721A1G
Megnevezés: IBM Flex System Enterprise Chassis Midplane Card (includes
2xCMM, Blade bays: 14, 1/0 Module bays: 4, Power Module bays: 6, Blower
bays: 10)

A keretben alkalmazott 110 modulok típusa:
o
o

.
o
o

.

PS12

110 modul L Gyártói cikkszám: 95Y33 12 (EN4093 10Gb Ethernet Switch)
I/O modul I. Megnevezés: IBM Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable
Switch t
110 modul I. Darabszám: 2
-

-

-

I/O modul II. Gyártói cikkszám: 88Y6377 (EC5022 16Gb ESB SAN Scalable
Switch)
1/0 modul II. Megnevezés: IBM Flex System FC5022 24-port 16Gb ESB
SAN Scalable Switch
110 modul II. Darabszám: 2
-

-

-

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon
megjelölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább
erre az időszakra biztosítottnak kel’ lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés
támogatásnak (supportnak).

[

3.2 ESXi licences (Blade szerverek részére)

~L4~SflZ!flhIiiiiJJiIIiIIIiiI1SJSSSIEhi1BII
SZ-Ot

DKÜ cikksz.: 01DA252, VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 2 Processor
Sewer Lic&lYr S&S

51-02

Production Support/Subscription VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1
processor for 1 year

A megajánlott licence egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti
termékre ad ajánlatot:

V-01
V-02
V-03
-

V-04
V-05

HW core-ok tamogatasa Mmimalis elvajas, hogy a szerver osszes processzoi
magja_felhasznalhatoisyen
Memória nagysága: Minimális elvárás a gépek teljes RAM-ja (legalább 512 GB)
felhasználható_legyen.
Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core szám
10-szerese.
Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen
adni az egy szerverben leszállított összes core-t (l~g~lább 36 fizikai core).
Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda
lehessen adni a teljes fizikai memonat (termeszetesen a virtualizacios szoftver
általhasznált memória mérettel csökkentve).
___________________________

___________

____________
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V-06
V-07
V-os
V-09

V-b

V-li
V-12

V-l3

V-14
V-l5
‚7-16

Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes
legyen minimum 2TB-os virtuális lemezt kezt
Hardver alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni a
szerverek beépített virtualizációs hardver támogatását.
Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10 %-kal lehet kevesebb,
mint aimak a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin fut (Near
Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen
gyártói támogatással legalább a következő operációs rendszerek alábbi és újabb
verzióinak virtuális gépen való futtatásához:
• Windows Server 2012 R2
• CentOS 6 és 7 64-Bit
. Debian GNU/Linux 7 és 8 64 Bit
• Red Hat Enterprise Linux 6 és 7 64-bit
• SUSE Linux Enterprise Server 11 64-Bit
• Ubuntu 14.04 64-Bit
Hálózati támogatás:
o Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót
biztosítani a virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz
esatlakozhatnak.
• VLAN támogatás: A virtualizáeiós szoftver támogassa a következő
funkciókat a konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:
o IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-elt
csomagok továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális és a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti
trunk portok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN tagelt
csomagokat átadnak, mind több Fizikai portot ún. LAG (Link
Aggregation) módban össze tudnak fűzni (Pl. IEEE 802.3ad).
o Disztributedswitchtámogatás
PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver támogassa a virtualizált vendég
operációs rendszer számára a host gépben rendelkezésre álló PCJ-e kártya direkt
elérését.
Fibre channel: A konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert tartalmaz,
ezért szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes legyen egy külső FC LUN-t
egy virtuális gép számára átadni (FC LUN pass through). Ebben az esetben
szükséges, hogy mind a gazdagépen futó virtualizációs program (Windows,
vmkernel, stb.), mind egy virtuális gép a külső tároló FC LUN-járól be tudjon
Failover, live migration: A virtualizációs szoftver legyen képes egy
meghibásodott Fizikai gépen futó virtuális gépet egy tartalék fizikai gépen
automatikusan újraindítani, illetve ez a művelet a menedzsment felületről is
indítható legyen. Legyen lehetőség a virtuális gép leállítása nélküli mozgatásra a
felépített rendszeren belül, illetve a már üzemelő VMware 6.5 cluster és a
megvalósítandó rendszer között.
A virtualizáeiós hostok és virtuális kiszolgálók menedzsmentjének központi
tárnogatásaésazehhezszükségesliszenszbiztosítása(vCenter)
~ szintű liszensz típus
A megajánlott liszensz nem lehet Fizikai hardverhez kötött
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3.3 Jótállási ás üzemeltetés támogatási elvárások (hardverek)
Az Ajánlattevönek biztosítania kell a megajánlott termékekre a teljes körű (hardver és szoftver
elemekre is kiterjedő), a 36 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást. A jótállási és üzemeltetés
támogatási idő kezdete a termék átvételének időpontja.
Ajótállásra és az üzemeltetési támogatásra vonatkozó feltételek:

JI-Ol

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg

JI-02

A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia

: JI-03

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
•
•
o
o

•

hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
meghibásodás helyszíne,
észlelt hibajelenség leírása,
hibabejelentés száma.

JI-04

Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül cl kell kezdenie és 24
órán belül el kell hárítania a hibát.

JI-05

A hardver elemek fizikai meghibásodása esetén ajavítást/cserét— szükség esetén
a Gyártó bevonásával az Ajánlattevő a meghibásodás helyszínén (adatközpont)
-

JI-06

JI-O7

Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelösjótállási és üzemeltetés
támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult
a meghibásodott termék cseréjétJjavítását harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek_költségétAj~~vőviseli~___________
A jótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
valamennyi költséget így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget—azAj~4pj~1evő viseli.
Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan
hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverf’rissítéseihez.
Adatközpontok (üzemelés helyszínei):
1143 Budapest, Hungári krt. 112-114 NAV II.em gépterem
1108 Budapest, Kozma utca 2. Invitech DC1O ~
—

_____

JI-08

JI-09

___

-

3.4 Átadás módja:
hardverek esetében helyszíni átadás, fizikai mennyiség szerint az 1. pontban megjelölt
szállítási helyszínen.

-
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3.5 Átadandó dokumentumok:
Jótállásra és üzemeltetés támogatásra vonatkozó dokumentumok átadása. (elektronikus email cím:
kirüi-hw(~nisz.hu Vagy papír alapú)
-

Az átadandó dokumentumokat, valamint a liceneeket képviselő aktiválási kódokat a kiruiü~nisz.hu
címre kell elektronikusan megküldeni, vagy a 1135 Budapest, Csata u. 8. számon található
tetephelyen a Megrendelő szerződésben megjelölt kapesolattartója részére átadni.
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatának részeként benyújtott ajánlattételi lap alapján)

Termék
Cikkszá’m

Termkk név

tiKú kM

Nettó egységár
MUF)

helyszmnenként 3-3 db, összesen 6 db pengeszerver (Blade server)
7X16CTO1WW
ThinkSystem 5N550
6 7X16CTO1WW
ThinkSystem Intel Xeon Gold
PROCU79
62501246/6262/6242/6234/62401<1V Processor
12
PROCU79
Option_Kit

679 372

4 076 232

1 356 152

16 273 824

7X77A0 1305

ThinkSystem 64GBTruDDR42666 MHz (4Rx4

72

7X77A01 305

407 106

29 311 632

7N47A00 130

ThinkSystem M.2 CV3 128GB SATA 6Gb Non-

12

7N47A00130

28 002

336 024

LNSRVO45

3YR Onsite Repair 24x7x24 Hour Committed
Service_(CS)_c_szint
3YR YourDnve YourData Support c szint

6

LNSRVO45

689 926

4 139 556

12

LNSRVOS 1

323 100

3 877 200

6

7ZT7A00520

153 149

918 894

131 179

787 074

161 119

644 476

LNSRVO5 1
7ZT7A00520
00AG540

00FJ669

Hot-Swap SSD

ThinkSystem QLogic QML2692 Mezz 16Gb 2Port Fibre Channel Adapter

Flex System CN4OS2S 2-port 10Gb Virtual
6
00AG540
Fabnc_Adapter
helyszínenként 2-2 db, összesen 4 db CMM management modul
Lenovo Flex System Redundant Chassis
Management Module 2
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4

00F3669

penge szerverenként egy
0lDA252

II
I

—

egy vmware Iicensz összesen 6 db

VMware vsphere 6 Entemdse Plus for 2

I

6

01DA252

2 321 575

13 929 450

Processor Server Lic&lYr S&S
Összesen ár (nettó):
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74 294 362
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6-NYG Nyilatkozat Partner adatairól i.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
USER RENDSZER}{AZ Informatikai Korlátolt
Felelősségű Társaság
Cégjegyzék szám: 01-09-873842
Adószám: 13799504-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Szabó Marcell

Rövid név (cég/egyzéknek megfelelően):
USER Rendszerház Kft.

Uniós adószám: HU13799504
Beosztás: Kereskedelmi vezető

Telefonszám: ±36 70 458 1234
E-mail cím: marcell.szabo@usenendszerhaz.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószáin, város, utca, házszám): 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Szám lázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavczető bank
Neve: Budapest Bank
Bankszámla száma: B1J78 10102244-24281600- Bankszámla devizaneme: HUF
01004006
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.*.(l)]:
XIIL”A. fejezet, l69.~h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM
fejezet, 169.~.(p,gjj: NEM
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
169.~.(n)]: NEM
fejezet]: NEM
tv. VI. fejezet]; NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
KWA [2012. évi CXLVII.
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvényi: NEM
tőrvény~: NEM
NEM
Kelt
Cégszerű aláírás
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NISZ
NISZ Nemzeti Infokomm unikációs Szolgáltató Zrt.
H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Hely:

Készült

I

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrcndelő:NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termékiszolgáltatás megnevezése:

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

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

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő teleplielyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Ették:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
Góteliesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
+36 1 459 4200

nfoc~nisz.hu
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Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében
foglalt feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószánt
Képviseletében eljár:

USER RENDSZERHAZ Kft.
1039 Budapest, Zöld utca 2.
01 09 873842
13799504-2-41
Lévai Tibor Sándor ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt USER Rendszerház Kft. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. 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, 2021
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3 ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szervezet:
a) az állana, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkonnányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön Vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet. a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami Vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban rószes 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 feltételekaek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáró I szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megisnierhetó,
bb~ az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdnsági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Mngyarországnak a kettős adáztatás elkerüléséról szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenörzött killibldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggalbírójogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb) ésbc,) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c,) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következö feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerbetök,
cb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye nz Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttmáködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adáztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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34-NY6 Licencinformációs adatiap 8.0

NI

SZ

Licencinformációs adatlap
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilv.íntartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):

________________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

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

________________________________________
________________________________________

Licencjogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:

_____________________________________

Gyártó megnevezése:

________________________________________

Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisége:

_____________________________________

Licenc csoport neve:

_____________________________________

Licenc mennyiség:
Szoflver/licenc státusz

_____________________________________
______

_____________

Aktív:

Ige

Ne

Kiosztott:

Ige

Ne

Termék egységára:

________________________________________

Devizanem (pl. HUF, EUR, USD):

_____________________________________

Közbeszerzési díj (%):

________________________________________

Licenc kezdődátuma (év,hó,nap):

_________

Metrika:

Installati
on
Processor

User
s
Core

Szoüverkövetés vagy terrnékfrissités:

Igen

Nem

SzoRverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid fromto):
Előfizetés (subscription):

Igen

Nem

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

év.hó.nap

..

.

.

‚

_____________

Server ±
CAL
Egyéb

.

ev.ho.nap

____________________

Igen

Nem
-

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem
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NISZ

34-NY1O Licencinformációs adatlap

8.0
Kitöltési útmutató
Nyilvántartás! adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. áLtal a szerződésen feLtüntetett szám (7 karakter, SAP
DM8 azonosító)

Számlaszám (adóügyf): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés
alapján történt a teljesítés, kötelező kitölteni.

Lkencátadó adatai
Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell
kitölteni, ha a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az
esetben a fejlesztést végző szervezeti egység minősül a szofivertermék 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 megnevezése és verziószáma.

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

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni
gyártói metrika szerint.

Licenc csoport neve: A licencesoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni
gyártói metrika szerint.

Szoftverllkenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek
darabszámmal megjelölve.
Oldal 34 / 36

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltűntetett
pénznernben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg,
amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő
dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján licencelendő.
Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.
Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó,
amennyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket
alapon licencelj ük.
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

j
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: Ajelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a
licene érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés
időtartama kezdő- és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs
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:
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Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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