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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Ajánlatkérő meglévő tűzfal eszközeinek cseréje, valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesí

tése

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&14 Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsies Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a
WSR Kft.
Azonosító: 100115
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki Út 97.
Cégjegyzék szám: 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285
Képviseli: Nemes Csaba Zsolt
Képviselő titulusa: ügyvezető.

és az
EURO ONE Számítástechnikai Zn.
Azonosító: 100061
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051
Képviseli: Kucska Arpád
Képviselő titulusa: vezérigazgató

ás az
Enterprise Communications Magyarország Mt.
Azonosító: 200191
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119.
Cégjegyzék szám: 01-09-875754
Adószánt 13835462-2-41
Barikszámlaszám: 10300002-10317104-49020013
Képviseli: Bari Mdrás
Képviselő titulusa: ügyvezető Igazgató helyettes ‚7,
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és a
Datron Távközlési Zrt.
Azonosító: 201327
Székbely: 1105 Budapest, Martinovcs tér 01.
Cégjegyzék szám: 01-10-048021
Adószám: 24149903-2-42
Bankszámlaszáni: 14100608-20969849-01000004
Képviseli: Rácz József
Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a
Soloron 40 Kft.
Azonosító: 201263
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Cégjegyzék szám: 01-09-296389
Adószám: 25811852-2-41
Bankszámlaszám: 10700323-69998878-50000005
Képviseli: Teasdale Harold Róbert
Képviselő titulusa: ügyvezető

és az
5Cl-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs ZRt.
Azonosító: 200082
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

és a
41G Nyrt.
Azonosító: 100032
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cégjegyzék szám: 01-10-044993
Adószám: 12011069-2-44
Bankszámlaszám: 10700024-04197904-51100005
Képviseli:Farkas Péter és Radó Gábor
Képviselő titulusa: más munkavállalók, együttes aláirók
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rö~zítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED 2017/S 247-
517926, KB-l 8977/2Ol7szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények
részére „ITbiztonságtechnikai megoldások ás kapcsolódó szolgáltatások beszerzése -2017” tárgy
ban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményekép
pen a KEF és az Eladó között keretmegállapodás Jött létre (a továbbiakban: KM).
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KM azonosítószáma: KMO1O6ITBT17
KM aláírásának dátuma: 2018. május 02.
KM időbeli hatálya: 2021. május 02.
KM keretösszege: 25.000.000.000 forint + Afa.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/Á. * (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-
jétől a KEF helyébe jogutódként a DKU Zn. lépett.

Eladó, mint a Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők kö
zösen teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az együttmű
ködési megáflapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró jelen szerződést — meghatalmazás alap
ján — az összes közös aján]attevő nevében írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy Jelen szerződésből eredő kö
telezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során ügye
lembe veszi, elfogadja és betartja a Jelen szerződés tárgyát, aimak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Jelen szerződés 1. számú mel
lékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre
(a közbeszerzési eljárás tárgya: „Ajánlatkérő meglévő tűzfal eszközeinek cser4je, valamint
kapcsolódó szolgáltatások teUcsítése “). Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megve
szi, az Eladó pedig eladja és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatáro
zott, jelen szerződés 1. számú mellékletében található műszaki követelményeknek megfelelő
termékeket (hardverek és licencek). Eladó feladata továbbá a Jelen szerződés I. számú mel
lékletében meghatározott szolgáltatások (migrációs feladatok, oktatás) biztosítása jelen szer
ződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekkel (szolgáltatásokkal).

2.2. Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a WSH Kft. (székhely: 1117
Budapest, Budafoki Út 97.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak ajelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait 2021. május 2-ig kell tel
jesítenie.

3.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatályba lépését követő 30 munkanapon
belül jelen szerződésben meghatározott feladatok megvalósítására vonatkozóan teljesítési
ütemtervet készítenek, melyben meghatározzák a teljesítéssel kapcsolatos részfeladatokat, az
egyes részfeladatok felelőseit, erőforrás szükségletét, valamint teljesítésének határidejét.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítési ütemtervben meghatározott határidők — a
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3.1 pontban meghatározott határidő kivételével — nem fix határidők, azok módosításához ele
gendő Felek jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott képviselőinek megállapodása.

3.3 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírá
sával lép hatályba. Jelen szerződés megszűnik, hajelen szerződésben meghatározott feladatait
Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1. A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardverek teljesítési helye (szállítá
sának helyszíne) valamint a migrációs feladatok teljesítésének a helye Vevő által kijelölt bu
dapesti helyszín. A pontos helyszínt Vevő az eszközök teljesítési ütemtervben meghatározott
szállítása előtt legkésőbb 10 munkanappal adja meg Eladónak.

4.2. Eladónakjelen szerződés 5.5 pontjában meghatározott dokumentumokat elektronikusan a ki
ruo@nisz.hu címre, másolatban a licesz@nisz.hu e-mail címre kell megküldenie. Az e-mailen
tárgykéntjelen szerződés tárgyát kell feltüntetni.

4.3. Eladónak ajelen szerződés 5.8 pontjában meghatározott oktatást a Vevővel egyeztetett hely
színen kell megtartania figyelemmel Jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzített előírá
sokra.

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardvereket Új~ rendeltetésszerű
használatra a[kalmas állapotban, vonalkóddal ellátva, gyári csomagolásban köteles leszállí
tani. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen
sérülés ne érje. Az üzembe helyezést követően a hardverek csomagolóanyagának elszállítása
Eladó feladata.

5.2. Eladó valamennyi hardverhez köteles mellékelni:
a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő

által előírt tartozékokat is),
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) az előírt fimkcionalitáshoz szükséges licenceket,
e) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi

dokumentumot (így különösen installációs kézikönyv, felhasználói kézikönyv,
adminisztrátori kézikönyv, forgalomba hozatalra és ajótállásra vonatkozó okmányokat,
licencigazolást), a műszaki leírást, valamint a műszaki dokumentációt,

1) az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges telepítőkészletet.
Az e) pontban meghatározott dolaimentumokat Eladó elektronikus úton is Vevő
rendelkezésére bocsáthatja. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni az
átadott eszköz gyári számát, ajótállás kezdő időpontját és ajótállás időtartamát.

L
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5.3. Eladó feladata a hardverek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azo
nosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken úgy
kell elhelyeznie a vonalkódot, hogy az eszköz zavartalan működése biztosított legyen, ugyan
akkor 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. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését kö
vető két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában
meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsá
tásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok
mennyisége stb.).

5.5. Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek biztosítása elektronikus úton
történik. Eladó köteles a jelen szerződés 4.2 pontjában meghatározott e-mail cím(ek)re meg-
küldeni ajelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott licencek jogszerű és rendelte
tésszerű használatához szükséges dokumentumokat. Vállalkozó különösen az alábbi doku
mentumokat köteles átadni:
— licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):

a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez
értelmezett),
a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
a licencekhez tartozó &ont end TB és a licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez
értelmezett).

— j ótáflásra vonatkozó dokumentumok,
— gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumok.

5.6. Eladó legalább a hardverek szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére elektroniku
san, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) a Vevő kapcsolattartója (15.1 pont) és a Vevő
központi raktár niszkozpontiraktar&1nisz.hu e-mail cimére megküldeni a szállítandó tenné
kekről készített Osszerendelő táblázatot (melynek mintáját jelen szerződés 6. számú mellék
lete tartalmazza). Eladó a hardverek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen pont
szerinti Osszerendelő táblázatot nem küldi meg Vevő kapcsolattartója és Vevő központi rak
tára részére.

5.7. Eladónak a teljesítés során általa elkészítendő dokumentumokat 3 (három) példányban ma
gyar nyelven, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában kell átad
nia.

5.8. Oktatásra vonatkozó előírások:

5.8.1 Eladónak ajelen szerződés teljesítése során Vevő szakembereit oktatásban kell részesítenie
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint.

5.8.2 Az oktatás megkezdésének a feltétele az oktatás anyagának és a tanfolyami jegyzetnek (az
oktatásban részesítendő szakemberek számára a megtartandó oktatás alapján készített, az
elhangzottak követésére alkalmas segédanyag) Vevő részéről történő jóváhagyása.

5.8.3 Az 5.8.2 pontban meghatározott dokumentumok elfogadására jelen szerződés 8.4 pontjának
rendelkezéseit kelt megfelelően alkalmazni azzal, hogy annak elfogadásáról Vevő elfogadó
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nyilatkozatot állít ki. Az oktatás megkezdésének feltétele az 5.8.2 pont szerinti dokumentu
mok Vevő általi jóváhagyása.

5.8.4 Vevő oktatásban részesített szakemberei az oktatáson való részvételüket jelenléti ív aláírá
sával igazolják

5.9. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést a
teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szer
ződés teljesítésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő belépést és
az ott történő mmikavégzést. Eladó teljesítésben közreműködő, a teljesítési helye(ke)n munkát
végző szakembereinek adatait (név, anyja neve, lakcím, szig. szám) legkésőbb az eszközök
szállításának megkezdése előtt 5 munkanappal köteles Vevőnek megadni. Jelen szerződés tel
jesítése során az eszközök beszerelését kizárólag olyan személy(ek) végezhetik, akiknek jelen
pont szerinti adatait Eladó Vevő részére átadta.

5.10. Eladó az 5.6 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon gép
járművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési hely(ek)re szállítják.

5.11. Amennyiben ajelen szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban ér
tesítenie 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 ló jelen szerződés 12. pontjában foglaltak alkal
mazását.

5.12. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését ajelen szerződés teljesítése során, erről kö
teles 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.

5.13. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos köz
beszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.14. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint aj ánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállal
kozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdé
seiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.15. Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, al
vállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség —

jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.16. Eladó ateljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, hajelen 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.
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5.17. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismer
hetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.18. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól do
kumentumot, 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 termékek árát, egységárátjelen szerződés 2. számú mellék
lete tartalmazza.

6.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) ajelen szerződés 2. számú mellék
letében meghatározott árak, egységárak alapján: 89.369.340,- Ft ± közbeszerzési díj ± AFA,
azaz nyolcvan1dlencmillió~három5zázhatv~ cezeáromszazne~flen forint + közbe
szerzési 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 tartalmazza kü
lönösen termékek esetén a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek), ajót
állást, valamint kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de
nem tartalmazza — sem a 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 % + áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón
keresztül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó
ellenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként sze
repeltetni.

6.5. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl, további díjazás, költségtérí
tés, 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 enielhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az elölegfizetést kizárja.

7.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

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 telje
sítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alap
ján, annak kiállítását követően a mindenkori Áfa tv. szabályai szerii~t állít ki, és azzal együtt nyújt
be a Vevőnek.
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7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Telje
sítést Igazoló Bizonylat valamint a kitöltött és aláírt Licencinformációs adatlap (7. számú mel
léklet). A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. * (1) 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, PL 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadást biztosító
e in”oice’ö~nisz.hu 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 szol

gáló szerződésszámot Q elen szerződés számát),
- fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör

vény (Afatv.) 169. ~ és elektronikus számla esetén a 1 75.~-a szerinti előírásoknak,
- a számián fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószá

mát,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
- a számlán fel kell tüntemi külön soron a közbeszerzési díjat.

7.7. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek köz
ponti 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 el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé
geket, 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 (Kbt. 136. ~ (1) a)).

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

7.11. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekez
dése 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 nevé
ben, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három)
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naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint köteles az értesítést megküldeni
a treasuty@nisz.hu e-mail címre.

7.15. Az Eladó a Jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik sze
mélyre.

7.16. Az eHenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8. 1 Átadás-átvétel általános szabályai

8.1.1. Vevő jelen szerződés teljesítése keretében átadott eredménytermékeket (hardverek, dokumen
turnok, szoftver licencek) (továbbiakban együtt: termék) átadás-átvételi eljárás keretében ve
szi át.

8.1.2.Ajelen szerződés keretében átadott termékek átadás-átvételéről minden esetben jegyzőköny
vet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (gyártmány, típus, példányszám

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

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevő elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a

megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.1.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető j oglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés követ
kezményeként megilletik. Vevő továbbájogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított
jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minősé
gét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed.

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

8.2 Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.2.1 Vevő jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardvereket átadás-átvételi eljá
rás keretében veszi át. Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi és minőségi átadás-átvételből,
majd az azt követő migrációból áll.

Oldal9/37



8.2.2 Eladó köteles az üzembe helyezés, a migráció valamint a tesztelések során minden szükséges
tájékoztatást megadni az eszközök működésével kapcsolatban, illetve helyszíni támogatást
nyújtani.

A) Mennyiségi és minőségi átadás-átvétel

8.2.3 A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon ajelen szer
ződés 5.6 pontja szerinti Összerendelő táblázatot, melynek az ott meghatározott adatokon kí
vül termékehez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének felté
tele az előzőekben meghatározott dokumentum átadása.

8.2.4 A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett 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 I) pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.2 e) pontjában meghatározott dokumentumo

kat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
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 8.2.3 pont szerinti Osszerendelő táblá
zatban a termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.5 Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhely
ének, valamint jelen szerződés számának) aláírásával igazolja (Vevő által aláírt szállítólevél
egyben a mennyiségi átvételt igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv is). Vevő a mennyiségi át
vételt 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 előírá

soknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2 a)-d) és

1) pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta átjelen szerződés 5.2 e) pont

jában meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektroni
kus elérési helyét sem,

O Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírások szerint he
lyezte el a terméken a vonalkódot,

g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2.3 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.6 A mennyiségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-
átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 8.2.3-8.2.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

8.2.7 A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket üzembe helyezi. Az üzembe he
lyezés megkezdhetőségének feltétele a tesztelési tervek, valamint a rendszerimplementációs
terv Megrendelő általi jóváhagyása. Az üzembe helyezés keretében Eladó jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott feladatokat végzi el.

L
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8.2.8 Az lizembe helyezést követően kerül sor a hardverek minőségi átadás-átvételére (tesztelés),
melynek során Vevő az üzembe helyezett eszköz funkcionalitását vizsgálja, melynek kereté
ben armak vizsgálatára kerül sor, hogy az eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e,
illetve, bogy hibamentesen működik-e. A minőségi átadás-átvételi eljárás sikeres, ha az esz
köz hibamentesen működik.

8.2.9 A minőségi átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely egyben átadás-átvételi jegy
zőkönyvnek is minősül.

8.2.10 A minőségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-
átvételi eljárást folytatnak le, melyre 8.2.2-8.2.9 valamint jelen pont rendelkezéseit kell meg
felelően alkalmazni.

8.2.11 A hardverek sikeres minőségi átvételét követően kerül sor a migrációra, melynek keretében
Elad6nak a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott feladatokat kell elvégeznie.

B) Migráció

8.2.12 A inigrált eszközök átadás-átvételére tesztelés keretében kerül sor. A tesztelésről önálló
jegyzőkönyvet (tesztelési jegyzőkönyv) kell felvenni, mely egyben átadás-átvételi jegyző-
könyvnek is minősül.

8.2.13 Sikeres a rnigrációt követő tesztelés, ha a 8.2.14 pontbai~ meghatározott esetek egyike sem
következik be a tesztelés során. A tesztelés során felmerült hibákat valamint a tesztelés leg
fontosabb eseményeit a tesztelési jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A migráció átvételét (sikeres
tesztelést) nem akadályozó, átlagos hiba kijavításának határidejét Felek a szintén a tesztelési
jegyzőkönyvben rögzítik.

8.2.14 Sikertelen a tesztelés és a migráció elfogadását Vevő megtagadja az alábbi esetek valame
lyikének előfordulása esetén:

- a migrált eszközök nem a rendszerimplementációs tervben leírtaknak megfelelően
működnek,

- a tesztelés során kritikus vagy súlyos hiba előfordul.

8.2.15 A tesztelés során felmerült hibák — a hiba jellege alapján — az alábbi hibaosztályokba sorol
hatók:

Hibaosztály Detiníció

Kritikus Teljes funkcionalitásvesztés, az eszköz működésképtelen

Súlyos Egy alapvető fontosságú részelem nem működőképes,
teljesítmény és/vagy rendelkezésre állás vesztés lép fel

Átlagos Nem alapvető fontosságú részelem nem működőképes,
teljesítmény és /vagy rendelkezésre állás vesztés lép fel

8.2.16 A hibák hibaosztályba sorolását Vevő tesztelésben közreműködő munkatársai végzik.
Amennyiben Eladó valamely hiba hibaosztályba sorolásával nem ért egyet, ezen tényt
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valamint ezzel kapcsolatos észrevételeit a 8.2.12 pont szerinti jegyzőkönyvben rögzítenie kell
és Felek a kérdésről egyeztetést tartanak.

8.2.17 Eladó köteles a tesztelés során végrehajtott módosításokkal összhangban szükségessé váló
módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni. Vevő a migráció elfogadását mind
addig megtagadhatja, amíg Eladó jelen Pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti.

8.3 Szoftverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.3.1 Vevő ajelen szerződés keretében szállítandó, jelen szerződés 2. számú mellékletében megha
tározott szoftverekhez szükséges dokumentumok átvételét (a jelen szerződés 5.5 pontjában
meghatározott dokumentumokat tartalmazó e-mail kézhezvételét) követően 5 munkanapon
belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó ajelen szerződés keretében szállítandó, jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftverek jogszerű és rendeltetésszerű hasz
nálatához szükséges dokumentumokat teljeskörűen biztosította-e.

8.3.2 Amennyiben a 8.3.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó ajelen szer
ződés keretében szállítandó,jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftverek
jogszerű és rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat telj eskörűen biztosí
totta, erről (a szoftverek sikeres mennyiségi átvételéről) haladéktalanul értesíti Eladót azon az
e-mail címen, amelyről ajelen szerződés 5.5 pontja szerinti dokumentumokat megküldte.

8.3.3 Amennyiben a 8.3.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó ajelen szer
ződés ajelen szerződés keretében szállítandó, jelen szerződés 2. számú mellékletében megha
tározott 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 a jelen szerződés 5.5 pontjában foglaltak szerint
teljesíteni.

8.3.4 A 8.3.2-8.3.3 pont szerinti e-mailek egyben átadás-átvételi jegyzőkönyveknek minősülnek,
Így azok tartalmára a 8.1.2 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.3.5 A jelen szerződés keretében szállítandó, jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatáro
zott szoftverek minőségi átadás-átvételére a hardverek üzembe helyezését követően, azok mi
nőségi átadás-átvétele keretében kerül sor.

8.4 Eladó által készített dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.4.1 Jelen szerződés teljesítése során Eladó által elkészített dokumentumok átadás-átvétele meg
kezdhetőségének feltétele, hogy a dokumentum feleljen meg ajelen szerződés 5.7 pontjában
meghatározott formai követelményeknek. Amennyiben az átadott dokumentum megfelel jelen
szerződés 5.7 pontjában meghatározott formai követelménynek, Vevő a dokumentum átvéte
léről átvételi elismervényt állít ki.

8.4.2 A dokumentum átadás-átvétele során Vevő azt vizsgálja, hogy az átvett dokumentum megfe
lel-e az adott dokumentummal szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatáro
zott tartalmi követelményeknek.
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8.4.3 Az átvett dokumentumokat Vevő 15 munkanapon belül véleményezi. Vevő valamely doku
mentum elfogadását megtagadhatja, ha az nem felel meg adott dokumentummal szemben je
len szerződés. 1. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeksiek.

8.4.4 Dokumentumok véleményezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben az átadás-átvételi
eljárás Új időpontja helyett a javított dokumentum átadásának időpontját kell rögzíteni. Aja
vított dokumentum véleményezésére a 8.4.2-8.4.3 valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha
- a jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi hardver átadás-átvétele

(mennyiségi átadás-átvétel, minőség átadás-átvétel, migráció) sikeresen lezárult
- ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftvereket Vevő átvette,
- a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, Eladó által elkészítendő doku

mentumokat Vevő átvette,
- Eladó ajelen szerződés 5.8 pontja szerint oktatást megtartotta, és
- Eladó ajelen szerződés 10.11 pontja szerinti elérési utat Vevő részére átadta.
Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

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 szállí

tólevele(ke)t valamint átadás-átvételi jegyzőkönyveket,
- a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoftverek átvételét igazoló e

mail(eke)t,
- ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, Eladó által készítendő dokumen

tumok átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyveket,
- az oktatási anyaga és a tanfolyami jegyzet Vevő általi jóváhagyását igazoló elfogadó nyi

latkozato(ka)t,
- az oktatásokon felvett jelenléti iveket,
- a 10.11 pont szerinti elérési út átadását igazoló vevői nyilatkozatot.

9.3. Vevő a 9.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 15 munkanapon belül kiállítja a Tel
jesítést Igazoló Bizonylatot, melyet jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmaz.

9.4. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó az annak
kiállításához szükséges, a 9.2 pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljes
körűen adja át.

10. Jótállás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre (hardver és szoftver elemekre kiter
jedő) 36 hónap teljes körű jótállást és 36 hónap gyártói támogatást biztosít. Ajótállás és gyár
tói támogatás kezdete a termék átvételének (az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának) idő
pontja.
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10.2 Eladó Jelen szerződés keretében elvégzett migrációs feladatokra 60 nap jótállást biztosít,
melynek kezdete a migráció sikeres befejezésének (az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásá
nak az időpontja).

10.3 Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerző
désszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mel
lékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki követelményeknek. Eladó garan
ciát vállal továbbá arra, hogy az eszközök a migrációt követően a jelen szerződés 1. számú
mellékletében valamint a Vevő által jóváhagyott dokumentumokban meghatározottak szerint
fognak működni.

10.4 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:. support@wsh.hu
Telefonszám:. +36 20409 9999
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban (e
mailen) meg kell erősítenie.

10.5 A hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— hibát bej elentő személy neve, beosztása,
— meghibásodás helyszíne.
— meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
— hibajelenség leírása,
— hibabejelentés száma.

10.6 Eladónak a hibabejelentést egy órán belül vissza kell igazolnia és a hibabejelentést követő 4
órán belül el kell hárítania a hibát (eszköz megjavításával vagy elkerülő megoldás biztosítá
sával). Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

10.7 A megjavított hardver eszközt, az elvégzett munkát Vevő átadás-átvétel keretében veszi át,
melynek során meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása, elhárítása megtörtént-e. A hibaja
vítás, hibaelliárítás átvételét Vevő a 10.8 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.

10.8 Eladó a hibajavításáról, hibaelhárításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- hibajavítás, hibaelhárítás keretében elvégzett munka felsorolása,
- hibaj avitás, hibaelhárítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

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

lO.l0Eladónalc ajótállás időtartama alatt biztosítania kell az alábbiakat:
- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó techni

kai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftver~issítéseihez,
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- az eszközhöz, szofiverekhez kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.

10.11 Eladó a 10.10 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében az eszközök szállításának nap
ján 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 szá
mára a 10.10 pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

10.12 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedel
mesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjétljavítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli

10.13 A jelen pontban meghatározott kötelezettsége telj esítésével kapcsolatos valamennyi költséget
az Eladó viseli. Ajótállás a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára ér
vényes Igy, jelen szerződés hatálya alatt jótállással kapcsolatos feladata teljesítéséért Eladó
semmilyen díjat nem számíthat fel.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11 .1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő számára
készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
tartozó művek (Vevő számára készített dolcumentumok, j egyzőkönyvek stb.) vagyoni jogát
megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat — különösen, de nem kizárólagosan
— minden további díjfizetés nélkül átruházhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Vevő jelen
pont szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik
személlyel módosíttatni.

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében átadott, nem kifejezetten Vevő számára készített szoftver
licencekre (beleértve azok dokumentációját is) (ideértve a hardverekben található kiegészítő
szoftvereket is) (továbbiakban: dobozos szoftver) a termék gyártója által meghatározott terje
delmű, 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 szoűverekről biztonsági másolatot
készíthet.

11.3 Vevő a dobozos szoftvereket kizárólag ajelen szerződésben, valamint az adott szoftver licenc
szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a dobozos szoftverekről — bizton
sági másolat kivételével — másolatot nem készíthet, illetve a dobozos szoftvereket nem teheti
közzé, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy a dobozos szoftverek for
ráskódjával megegyező forráskódot hozzon létre. A dobozos szoftverek használata egységes
termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetők el, külön nem használhatóak.

11.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi ter
méken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadahna vagy
védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlá
tozza vagy akadályozza.

11.5 Eladó kijelenti és garantálja, bogy ajelen szerződés teljesítése soráii átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződés
ben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más részére történő,
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jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelke
zési jogosultságokkal rendelkezik.

11.6 Eladó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerző
déseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehe
tővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szer
ződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelőjogszava
tossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulásjogkö
vetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy Szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles to
vábbá 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. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. nap
jától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbér alapja ajelen
szerződés nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap kifejezésen naptári nap
értendő.

12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja jelen szerződés 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,
amennyiben 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.2.5. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

12.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámitani a Kbt. szabályainak betartásával.

12.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvé
nyesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
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13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

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

13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különö
sen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) a késedelem meghaladja a 25 napot,
d) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
e) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
O Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kö

telezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása elle
nére, 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 ese
tén.

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 azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. *
(3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a má
sik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolás
sal történő megszűnését határozta el.

13.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különö
sen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása el
lenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

13.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszű
nésének 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.

Oldall7/37 //



14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukraju
tott 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.

14.3. Ameimyibenjelen 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 közremüködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Ve
vőnek.

14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő káro
kért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Vevő jogosult— választása szerint - ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal kimondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás Ó

15.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

15.2.

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
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Neve: Bán Róbert
Beosztása: PSD osztályvezető
Telefonszáma: ±36-1-795-5379
Mobiltelefon száma: +36-30-443-0986
E-mail címe: ban.robert’~nisz.hu
Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Szanyi Judit
Beosztása: kereskedelmi menedzser
Telefonszáma: ±36 1 353 9835
Mobiltelefon száma: +36 20 9422 779
E-mail címe: kozbeszerzes@wsh.hu

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes
és
Neve: Nagy Róbert Tibor
Beosztása: 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 kapcsolattar
tójaiteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kap
csolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel



szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/tel
jesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közlés
től hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

15.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden,jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- 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 cím
zett 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 feladóboz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot— az ellenkező bizonyításáig — a küldemény átvételére nyitva álló határidő lej ártának
napján 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 kézbesítés 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 késedelxnes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződés-
szerű 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 elke
rülje vagy elhárítsa, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszeirnyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

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

terrorcselekmények;
o zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
major eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoz
tatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjá
ról. Amennyiben Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Elad6nak tovább kell teljesítenie
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szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie min
den 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.

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 szerződéstői elállni
vagyjelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
major miatt felmerült kárát.

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése~

17.1. Felek lőj elentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazá
sában 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 érvény
telennek 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 amiak 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 összeüiggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jog
vita 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 teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog
mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcso
lódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat
esetén érvényes.

17.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcso
latos ellentmondás esetén a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott KM, illetve annak mel
lékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai
irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tar
talmazhat.

17.7. Eladó a jelen 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
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számított 8 napon belül - köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá,
hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali ha
tállyal felmondani, vagy attól elállni.

17.8. Felek jelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a Ta
nács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmé
ről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helye
zéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét
(GDPR) és jelen szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak megfelelően járnak el

17.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KEF és az Eladó között létrejött, jelen szer
ződés 1. pontjában hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása,)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (Eladó
ajánlatának részeként benyújtott ajániattételi lap alapján)
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Ósszerendelő táblázat
7. számú melléklet: Licencinformációs adatlap

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

Budapest, 2021

Bancsics Ferenc Nemes Csaba Zsolt
vezérigazgató ügyvezető

NISZ Zrt. WSH KR
Vevő Eladó
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1. számú melléklet

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
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Meglévő tűzfal eszközök cseréje, valamint kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése

Műszaki leírás

Az exNK}I-s szakrendszereinek infrastruktúra üzemeltetésére a 7/2013-as NFM rendelet alapján
NISZ Zn. van kijelölve. Az üzemeltetett rendszerek magas rendelkezésre állással tizemeltetendők.
Az ex-NKH telephelyein a NISZ Zn. országos jelentőségű közlekedési informatikai szakrendszere
ket üzemeltet 7/24-es rendelkezésreállással, 99.8%-os SLA mellett. A szakrendszerek védelmét és
a biztonságos elérését Jelenleg Juniper SRX65O-es tűzfal eszközök biztosítják. A tűzfal eszközök
10 évesek, továbbá 2021 májusában megszűnik a termékek gyártói támogatása.
A fentiek miatt elkerülhetetlenné vált új, egyben korszerűbb tűzfal eszközök beszerzése.

A heszerzés cc ja:

Az ITM közlekedéshatósági rendszereinek üzemeltetéséhez szükséges korszerű tűzfal eszköz be
szerzése, amely a következő 6-8 évben biztonsággal üzemeltethető. A fizikai eszközökön túl szük
ség van licencek-re, illetve gyártói támogatásra, illetve a lentebb megfogalmazott Aj ánlattevői fel
adatokra (Tesztelési tervek elkészítése, Rendszerimplementációs terv elkészítése, Eszközök szállí
tása, üzembe helyezés, MIGRACIO, Dokumentáció készítés, Oktatás, Rendszerteszt, Support).
Ajánlatkérő az alábbi vagy azzal egyenértékű termékkonfigurációra kér ajánlatot.

Cikkszáiür’ ~ ~. 1PC’./ ‘; H: . ~ Megnevezés -~ •~‚~‚~ :

5RX4200 Services Gateway includes hardware (8xlOGE, 2
two AC PSU, four FAN Trays, cables and RMK) and Junos

JNP_JSRX_4200X_SYS- Soflware Enhanced (Firewall, NAT, IPSec, Routing, M.PLS
JE-AC and Application Security)
JNP JSRX_X_SFP- Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR 8
I OGE-SR Optics
JNP JSRX_X_SFP- Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) LR
1 OGE-LR Optics
JNP JSRX_X_SFP-1GE- Small Form Factor Pluggable l000Base-LX Gigabit Ethernet
LX Optic Module
JNP JSRX_X_SFP-1GE- Small Form Factor Pluggable l000Base-SX Gigabit Ethernet
SX Optic Module
JNP JSRX_X_SFP-IGE- Small Form Factor Pluggable l000Base-T Gigabit Ethernet
T Module (uses Cat 5 cable)
JNP JSRX_X_SFP- SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax
1 OGE-DAC- I M Copper Cable), I M

Egyenértékűségi követelmények

Az aktív eszközöknek és tartozékoknak illeszthetőnek kell lennie a Junos Space rendszerhez ezért
az alábbi feltételeknek kell megfelelni minden szállított aktív eszköznek:

. Legyen 1 9-os rack szekrénybe szerelhető és ehhez rendelkezzen a rögzítéshez szükséges
elemekkel.

. Rendelkezzen redundáns, 230V-os AC táp- és redundáns ventilátor egységekkel.

. A tápegységekhez tartozó tápkábelek csatlakoztathatók 1EC320 Cl 3 aljzatokhoz.
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. Legyen képes a szabályrendszer az üzemeltető által olvasható és értelmezhető formátumú
exportálására és az exportok importálására

. A szállított eszköznek szerepelnie kell a Juniper Networks publikusan is elérhető kompati
bilitási listáján (https://www.iunij,er.net/documcntation/en US/junos-space2O. 1 vIal.
form/topics/reference/Eeneral/devices-su000rted.html)

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt
eszközök lehetnek.
Az Ajánlatkérő az alábbi 2 db „FW” típusú eszközt kívánja beszerezni.
Funkcionális követelmények;

.

.

.

.

Protokoll és routing követelmények;
IPv4 RFC 791-ben leírt képességekkel rendelkezzen
IPv6 RFC 4291-ben leírt képességekkel rendelkezzen
támogassa IPv4 és IPv6 esetén is a statikus routingot

. source-based, policy based routing

. Equal cost multipath (ECMP)

. Reverse path forwarding (RPF)

. RFC 4271

. RFC 2328

. RFC 5340

. RFC2453

. RFC2338

. támogassa a Point-to-Point over Ethernet (PPP0E) encapsulation-t

. támogassa az IEEE 802.3ad Link Aggregációt (LAG)

. legalább 3900db VLAN egyidejü használatának támogatása

. támogassa az IP hálózatról történő dátum és időt fiissítést IETF RFC 5905 hálózati
idő protokollon keresztü] (Network Time Protocol — NTP)

. Támogassa az alábbi hálózati címfordításokat (Network Address Translation — NAT)
o IPv4 esetén statikus, dinamikus IP translation, és dinamikus IP és port fordítás

(Port Address Translation — PAT)
o támogassa a NAT64-et
o Támogassa a Pre-shared key-t és public key infrastructure-t (PKI) (X.509)

Támogassa
Támogassa

a route based IPSec VPN-t.
az alábbi IP Sec authentikációs algoritmusok mindegyikét;
oMD5
o SHA-l
o SFIA-128
o SFIA-256

Támogassa mindegyikét:az alábbi IP Sec titkosítási algoritmusok
o Data Encryption Standard (DES)
o triple DES (3DES)
o Advanced Encryption Standard (AES2S6)
o AES-GCM
o Támogassa az Internet Key Exchange-t (IKEvI, IKEv2)
o Támogassa a Layer 2 transzparens üzemmódot
o SNMP v2c, and v3 támogatása.

és 5 évig nem kifútó szériás

BGPv4
OSPFv2
OSPFv3 (OSPF for IPv6)
RIPv2
VRRP
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Az eszközök tartalmazzák az alábbi, megajánlott eszközzel együttműködő transceiver-eket:
o 4 (2x2) db 1000BASE-SX, multimódusú, I ObE interfész modult (SFP)
o 4 (2x2) db 1000BASE-LX, monómódusú, 1 ObE interfész modult (SFP)
o 4 (2x2) db I000BASE-T, R145, 1 GbE interfész modult (SFP)
o 8 (2x4) db IOGBASE-SR, multimódusú, lOObE interfész modult (SFP+)
o 4 (2x2) db 100BASE-LR, monómódusú, 1OUbE interfész modult (SFP+)
o 4 (2x2) db lOObe Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), 1 méter
o A megaján]ott optikai transceiver modulok és kábelek gyártójának vagy azonosnak

kell Ie,wie a tűzfal eszköz gyártójával, vagy a tűzfal eszköz gyártójának nyilvános
weboldalán ellenőrizhető módon kompatibilisnek kell lennie a megajánlott tűzfal
eszközzel.

A megajánlott rendszer redundánsan elhelyezendő eszközből áll (tűzfal pár). Az eszközök egymás
sal teljes mértékben egyenértékűek, megegyező konfigurációjúak. (Megegyező típusú, számú elem
ből áll, azonos képességekkel és licencekkel).
A megajánlott eszközpár működése adminisztrátor által kialakítható az alábbi módokon:

. a két eszköz aktív-passzív működésű, azaz egy időpontban egyetlen eszköz aktív, ahol a
billenési kritériumok több szempontú, adminisztratív definiálásának lehetősége, minimáli
san:
o eszköz meghibásodás
o az adatkapcsolati réteg (OSI Layer 2) problémája
o az erőforráshalmaz elemeinek problémája (p1. kommunikációs hiba a halmazhoz

tartozó VLAN-(ok)ban)
o A billenés automatikusan, manuális beavatkozás nélkül történik

. A két eszköz aktív-aktív működésű, azaz egy időpontban mindkét eszköz aktív.

Elvárt HA (high availability) képességek a tűzfal párra vonatkozóan:
. állapot szinkronizáció
. konűguráció szinkronizáció

A router eszközök a közös grafikus felületen túl rendelkeznek parancssoros menedzsmenttel is
(CLI). A közös konfigurációs elemek definiálása parancssoros konfigurálás esetén is csak egyszer,
egy ponton történik.

. CLI-n keresztül minden funkció beállitható, módosítható és törölhető legyen.

Secure Shell (SSH) protocol a távoli hozzáférések esetén (IPv4 és IPv6 környezetben is).
Tudja az alábbi naplózással kapcsolatos elvárásokat:

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

. A szabályrendszer módosítási tevékenységek nyomon követése kötelező érvényű. A módo
sítást végző felhasználó, a módosítási dátum, és a végrehajtott módosítás naplózásával és
sérthetetlenségével.

. Legyen képes az áthaladó és eldobott forgalom valósidejű naplózására lokálisan és UDP-n
keresztül szabványos logszerverre

. Helyi vagy távoli authentikációs adatbázisok támogatása - naplózza a sikeres és sikertelen
azonosítási eseteket

. Támogassa a naplóesemények több syslog szerverre történő kiküldését (RFC 5424 alapú
syslog formátumban).
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Fizikai interfészek minimális száma az ajánlott kiépítésben legalább 8 db 1 OGbE (SFP+ port); a
magas rendelkezésre álláshoz szükséges összeköttetés (vagy összeköttetések) interfészeit ezen fe
lül szükséges biztosítani.
Az eszköz rendelkezzen I000BASE-T (IEEE 802.3ab) menedzsment portal.
A következő felsorolás egy megajánlott, telephelyi alrendszerre vonatkozik, azaz egy tűzfal telje
sítményével szembeni elvárás:

. Minimum 80 0bps tűzfal forgalom (1518 Byte csomag mérettel)

. Minimum 20 0bps IP SecVPN forgalom áteresztő képesség (1400 Byte csomag mérettel)

. Route tábla mérete (RIB): legalább 2 000 000 bejegyzés

. Route tábla mérete (FIB): legalább 1 200 000 bejegyzés

. Minimum 10 millió párhuzamos munkamenet (concurrent session)

. Minimum 500 ezer új kapcsolatfelépítés másodpercenként (new session)

. Minimum 60 ezer létrehozható szabály

. Minimum 7500 Site to site IP Sec tunnel

. Beépített SSD alapú tárhely, firmware image és logok tárolásához

. A megajánlott eszköz kompatibilis a Junos Space hálózat menedzsmenttel

A megajánlott eszköz alkalmas legyen arra, hogy felismerje az áthaladó forgalomban a tényleges
alkalmazásokat, majd ez alapján applikációs szinten lehessen az átmenő forgalomra szabályokat
létrehozni és ezeket kikényszeríteni. Elvárás az alkalmazási szignatúra adatbázis gyártói frissítésé
nek megléte legalább 3 évig, illetve lehetőség arra, hogy kézzel is lehessen ilyeneket létrehozni; az
ehhez szükséges licencek megajánlása kötelező.
A megajánlott eszköz képes legyen IPS funkcionalitásra, azaz az áthaladó forgalomban támadási
minták felismerésére, riasztás generálására és házirend beállítás alapján blokkolására. Elvárás a be
hatolási szignatúra adatbázis gyártói frissítésének megléte legalább 3 évig, illetve lehetőség arra,
hogy kézzel is lehessen ilyeneket létrehozni; az ehhez szükséges licencek megajánlása kötelező.

Ajánlattevő feladatai

. Tesztelési tervek elkészítése
o Minden az Ajánlatkérő által előírt, ajelen műszaki leírásban meghatározott követel

ményre kell az előírt funkciókra, illetve teljesítményre vonatkozó tesztesetet létre
hozni, meghatározva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a
tesztet. Amennyiben valamely követelményre vonatkozóan nem készíthető teszt
eset, azt is szerepeltetni szükséges a tesztelési tervben annak szöveges magyarázatá
val, hogy az adott követelmény milyen ok miatt nem tesztelhető.
Az Ajánlattevő által készített tesztelési terveket (Funkcionális tesztelési terv és
Teljesítmény tesztelési terv) Ajánlatkérő írásban jóváhagyja. A tesztelési tervnek tar
talmaznia kell a migráció előtti eszköz üzembehelyezésére vonatkozó teszteket, és a
migráció utáni rendszertesztet is.

. Rendszerimplementációs terv elkészítése
o A tervvel szembeni elvárás, hogy részleteiben és mindenre kiterjedően bemutassa a

megoldás fizikai és logikai komponenseit, azok kapcsolatait, specifikálja a megva
lósítandó szolgáltatásokat, és ismertesse a működési folyamatot és mechanizmuso
kat, a felhasznált fizikai és logikai elemeket, valamint tartalmazza az implementáció
ütemtervét. Az Aj ánlattevő által készített végleges rendszerimplementációs tervet
Ajánlatkérő írásban az eszközök üzembehelyezése előtt jóváhagyja.

. Eszközök szállítása, üzembe helyezése
o Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök leszállítása ajánlat-

kérő budapesti telephelyére, a teljesítési ütemtervben meghatározott időpontban,
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ahol az eszközöket az Ajánlatkérő mennyiségileg átveszi. A nyilvántartásba vételé
hez szükséges egyedi azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése az esz
közön. A megajánlott eszközzel együtt szállítandó:

‘ A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötésé
hez szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozók és kábelek.

• Az eszközök fizikai Össze- és beszereléséhez szükséges minden eszköz, al
katrész

• Az előírt funkcionalitáshoz szükséges licencek
Az eszközök rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumen
tum (installációs kézikönyv, felhasználói kézikönyv, adminisztrátori kézi
könyv).

o Az eszközök beszerelése és üzembe helyezése Ajánlatkérő budapesti telephelyén tör
ténik, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni

. a régi Juniper SRX 650-es eszközök kiszerelése, majd az Új eszközök rackbe
szerelése

. a megfelelő firmware és software verziók telepítése az eszközökre,

. státuszj ellemzők ellenőrzése, esetleges hibák elhárítása.
üzembehelyezési tesztek lefuttatása.

MIGRÁCIÓ
o az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő által üzemeltetett SRX6SO eszközről a beszerzésre

kerülő Új eszközre meg kell valósitania a szabályrendszer migrációját, a szabályrend
szer optimalizálását (felesleges szabályok törlése, szabályok összevonása), melyek
eredményeként biztosítható az eszközzel szemben elvárt a migrációt megelőző ösz
szes régi funkció használata.

o Migráció során Ajánlattevőnek kötelessége együttmüködnie az Ajánlatkérővel, és az
Ajánlatkérő számára egyéb hálózati eszközökre támogatást nyújtó szereplőkkel.

. Dokumentáció: Ajánlattevő a migráció után elkészíti és átadja az alábbi dokumentációkat:
o Felhasználói dokumentáció
o Uzemeltetési kézikönyv

. Oktatás: Rendszeradminisztrátori szintű oktatás (elsődlegesen tantermi, ajánlatkérő engedé
lye esetén online) megtartása, az alábbiak szerint:

o Az oktatás célja, hogy az Ajánlattevő az eszközök karbantartáshoz, napi üzemelteté
séhez szükséges szaktudást teljeskörűen adja át.

o Az oktatást két alkalommal kell megtartani, teljesen azonos tematikával. (alkalman
ként 8 óra)

o Az oktatáson alkalmanként legalább 10 tő részvételét biztosítani kell.
o Az oktatásnak felszerelt demo/labor környezetben kell történnie, az ebhez szükséges

eszközöket és az oktatási helyszínt az Ajánlattevőnek kell biztosítania. (tantermi ok
tatás esetén)
Az oktatás gyakorlatorientált legyen, a résztvevők való életből vett problémákat old
janak meg a demo környezetben.

o Az oktatáson a résztvevők számára tanfolyami jegyzet biztosítása szükséges.
. Rendszerteszt

a migráció befejezését követen Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő bevonásával a teszte
lési tervek alapján végre kell hajtania az előírt teszteseteket és ezeket dokumentálni
kell (tesztelési jegyzőkönyvek). Sikeres tesztek esetén az Ajánlatkérő átveszi a le
szállított, integráltan működő rendszert.
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A teljesítés időtartama:

Az eszközök beérkezése, a migráció és a sikeres rendszertesztek elvégzésének határideje
2021.04.20.

.Jótállás:

Az eszközökre vonatkozó jótállás 3 év. A migrációra vonatkozó jótállás a migráció lezárását kö
vető 60 nap.

Nyertes Ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő licen
cek és support szállítását kell vállalnia.

Licencek, supportok: 2021.04.01-2024.03.31
SNP_JSRX_4200X_IPS- One year subscription for Intrusion Prevention (application 6db
1 security included) on SRX4200
SNP_PARX ND- PSS Next Day Support for SRX4200-SYS-JE-DC/SRX4200- 6db
JSRX 4200JE SYS-JE-AC

A licencekkel kapcsolatos egyenértékűségi követelmények:
- Az eszköz valósítson meg behatolás detektálást
- A gyártó garantálja másnapi javítást
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2. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatának részeként benyújtott ajánlattételi lap alapján)

Mennyi- Meluwi- NettóCilckszám Termék szolgáltatás) megnevezése ség séw e~’- Nettó ®‘- ö zár
ségár (ift)sé~ (nettó Ft)

SRX4200 Services Gateway includes hardware (8xIOGE, two AC PSU, four FANIMP JSRX 4200X SYS
Trays, cables and RMK) and Junos Software Enhanced (Firewall, NAT, IPSec, Ron- 2 Darab 18 209 590 36 419 180JE-AC
ting, MPLS and Application Security)

SN? JSRX X SFP-10GE-
Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP+) SR Optics 8 Darab 256 480 2 051 840SR

IMP JSRX X SFP-IOGE Small Form Factor Pluggable 10 Gigabit Ethernet (SFP±) LR Optics 4 Darab 683 930 2 735 720
LR

JNP_JSRXJ(_SFP-IGE
Small Form Factor Pluggable l000Base-LX Gigabit Ethernet Optic Module 4 Darab 170 990 683 960LX

JNP_JSRX_X_SFP- IGE-
Small Form Factor Pluggable I 000Base-SX Gigabit Ethernet Optic Module 4 Darab 85 500 342 000SX

JNP_JSRX_X_SFP- IGE-T Small Form Factor Pluggable l000Base-T Gigabit Ethernet Module (uses Cat 5 cable) 4 Darab 67 540 270 160

JNP_JSRX_X_SFP- 1 OGE SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (Twinax Copper Cable), IM 4 Darab 25 650 102 600DAC-l M

~ 4200X_IPS-1 One year subscription for Intrusion Prevention (application security included) on 6 D~b 3 889 850 23 339 100SRX4200

JNP PAfl ND PSS Next Day Support for SRX4200-SYS-JE-DC/SRX4200-SYS-JE-AC 6 Darab 2 754 130 16 524 780JSRX_4200JE
ITBT_SZOLGI4 Terméktámogatás - migráció (rendszermémök) 160 Óra 14 900 2 384 000
ITBT_SZOLG 18 Terméktámogatás - bevezetés (Vezető rendszermérnök) 160 Óra 19 000 3 040 000
ITBT_SZOLG6I Rendszer fejlesztés - dokumentálás 40 Óra 14 900 596 000
ITBT_SZOLG7O Eladó által tartott oktatás - betanítás 2 Darab 440 000 880 000
Összesen ár 89 369 340
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3. számú

% N I S Z 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATI5ZRt

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzáknek megfeleló’en): WSH Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): WSH
Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt KR
Felelősségű Társaság
Céaie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-461038

Adószám: Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai
Név: Szanyi Judit Beosztás: kereskedelmi menedzser

Telefonszám: ±36 1 353 9835 E-mail cím: kozbeszerzes@wsh.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1 1 17 Budapest, Budafoki út 97.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

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

Számlavezető bank
Neve: MKB Bank Zrt.
Baukszámla száma: 10300002-20378729- Bankszámla devizaneme: HUF
00003285
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 Is. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.~.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, 169.~.(p,g,)]: IGEN
Fordított ad6zás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa is. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]: NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapjáti:
KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXLVII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: NEM vény]: NEM NEM

Cégszerű aláírás

Kelt
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4. számú melléklet

Sjlb

...
NISZ

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: I Dátum: I

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendclő:NISZ Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs Szol- (a TIB aláírója) (a TiBjóváhagyója)
gáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés: I
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizs
gálatijkv., 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: I Erték: I
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesitési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

+36 14594200 © nfo@nisz.hu
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5. számú melléklet

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az áflamháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében fog
lalt feltételnek való n’egfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: WSH KR.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzékszám: 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Képviseletében eljár: Nemes Csaba Zsolt ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, bogy az általam képviselt WSH Kit a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés I. pontja’ szerinti átlátható szervezet.

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

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

Budapest, 2021

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

‚ 3. * (I) E törvény aLkalmazásában

I. át/átható szervezet:
a) az álLam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi Önkormányzat. a nemzetiségi Önkormányzat, a társulás, az egyházi

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

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

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénnnosás és a terrorizmus finanszírozása megelözéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározottellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jog

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

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselöi megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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6. sz. melléklet
Összerendelő táblázat

Egyéb azo
Leltári nosító Szülő- SzálIíFőesz- Szál-Típus- ( IMEI közé d eszköz tási Cím lító GyártSor- azonosító szám az Megnevezés Gyári szám szám, i’t&c I / N b leltári Telep- Ó neve

szám (Vonal eszközön neve
kód) Address, száma hely

stb)

Ha Főeszköz oszlop “N”-el jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a ‘Szülőeszköz leltári szám” ~fop megfelelő celláját a föeszközének leltári
azonosítójával.
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7. számú melléklet
set

34-NY6 Licenc’nlbrmációs adatlap 8.0

NISZ
Liceneinformációs adatlap

LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám:

Számlaszám (adóagyi): ______________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai

Cég neve:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): _________________________________________

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk

Licenc jogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

Gyártó megnevezése: ______________________________________

Szoflver csoport neve:

Szo~ver mennyisége: _________________________________

Licenc csoport neve: _________________________________

Licenc mennyiség: ______________________________________
Szoftver/licenc státusz

Aktív: Ige Ne

Kiosztott: Ige Ne

Termék egységára: ______________________________________

Devizanem (p1. HUF, FUR, USD): _______________________________

Közbeszerzési díj (%): __________________________________________

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): ______________________________________

Instal- User Server

Metrika: lation s CAL
Processor Core Egyéb

Szoftverkövetés vagy termékfrissités: Igen Nem

Szoflverkővetés frissitésre jogosít: Igen Nem
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid íitm

év.hó.nap -

to): _____________________

Előflzetés (subscription): Igen (Nem _____________

Előflzetés érvényességi ideje: év.hó.nap ___________I
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edi

. . Igen Nem
non rights):

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
. Igen Nem

nghts):

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem
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N I S Z 34-NY 10 Licencinformációs adatlap

8.0
Kitöltési útmutató

Nyilvántartási 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/megren
delésben licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefo
nos és e-mailes elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitöl
teni, ha a szoftverterméket 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 licenciga
zolás 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 megneve
zése és verziószáma.

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

Licene csoport neve: A licenecsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.

Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni
gyártói metrika szerint.

Szoftver!Iicenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszám
mal megjelölve.
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Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénz-
nemben.

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

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

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

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok da
rabszáma 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 licenceljük.

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

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

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

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

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés idő
tartama kezdő- és végdátummal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licene nem örökös lieenc.

Előfizetés én’ényességi 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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