Szerződés nyilvántart~i száma: SZL 1021299
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
„Kormányzatj Adatközpont bővítéseként Számítási ős Tárolási kapacitások beszerzése (EFOP
1.9.6-16-2017_00001) Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztései’ és (KOFOP_1.0.0_VEKOP_
15-2015-00005) Közigazgat~5 Informatikai infrastruktúrájának konszolijájása” c. projektek
Vonatkozásában kezdeményezett közbeszerzési eljárás lebonyolitásá~~o~ Szükséges
—

5. részajúnla~
SAN tárolási kapacitás bővítése a „KOFOP-1.0 0-VEKOP 15201500005~ Közigazgatás
informatikai in~astruktúrájá~lc konszolidál~a a költségek csökkentése érdekében” címő projekthez
kapcso]ódó~

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunilcációs Szolgáltató Zártkijrűen Működő Részvénytársaság ~NISZ Zrt.,
DKŰ azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonaj u. 3., cégjegyzéksz~. 01-10-041633
adószámn; 10585560-244 bankszárnlaszáni. K&F{ Bank Zn. 104032390002718300000001 képviseli:
Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban. Vevő),
másrészről:
Areus Zrt. (azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5., céget nyilvántartó
cégbiróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cg.: 01-10-047135, adószám: 234695o7~241
baukszámnlaszám; 1 1600006~oooooooo64985936 képviseli: Nagy Péter vezérigazgató); és

ATOS Magyarország Kft. (azonosító: 100008, székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci
Greens D. ép. 4. em., céget nyilvántartó cégbiróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága, Cg.: 0109-710062, adószám: 10378144241 bankszámlaszám: 1310Q0O7~0251o51ooo463485 képviseli:
1-Iernádi József ügyvezető); és
Poll Computer PC Tűt. (azonosító: 200592, székhely: 2613 Rád, Liget utca 3., céget nyilvántaj~ó
cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbirósága, Cg.: 13-09-081942 adószám:
ll8205342j3, bankszámjaszám: 103000021o67856549020012 képviseli: Boros István Sándor
cégvezető); és
RacioNet Zrt. (azonosító: 100082, székWely: 1117 Budapest, Hauszmnann Alajos utca 3/A., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága, Cg.: 01-10-045565, adószám:
13846606.2.43, bankszárn laszám: 101 02093_5699060001 000008, képviseli: Balázs András
vezérigazgatóhely~t~~5); és

SERCO Tűt. (azonosító: iooosg, székhely: 1037 Budapest, Bécsi üt 314., céget nyilvánta~ó cégbíróság
neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-709321, adószám: 12906240..241
baukszámlaszám: I 1703006_2595825400000000, képviseli: Wéber Tamás Károly ügyvezető); és
Silicon Computers Kft. (azonosító: 100091, székhely: 1118 Budapest, Zólyomi út 23., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-465189, adószám:
12095l44243 banjcszámlaszám: 1410000o.j 1470849o1000001, képviseli: Lehoczki Gábor
ügyvezető); és
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WSH Kft. (azonosító: 100115, székhely: 1117 Budapest, Budafoki Út 97., céget nyilvántartó cégbíróság
neve:

Fővárosi

Törvényszék

Cégbírósága,

Cg.:

01-09-461038,

adószámi:

12048898-2-43,

bankszámlaszám: 10300002.20378729.00003285, képviseli: Nemes Csaba Zsolt ügyvezető), mint
Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
(Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1.
A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által
TED 2017/S 104-207282., ill. KE-7607/2017. számú, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
Intézmények részére „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése” tárgyban (1. rész: x86) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos
eljárás 1. része eredményeképpen a KEF és Eladó között keretmegállapodásiött létre (a továbbiakban:

KM).
KM azonosítószáma: KMOI SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2022. január 26.
KM keretösszege: 90.000.000.000 forint + áfa.
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 2’7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 301/2018. Korm.
rendelet) 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől a KEF helyébe jogutódként
a Digitális Kormányzati Ugynökség Zrt. (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) lépett.
1.2.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
1.3.
A jelen szerződést és számlakiállítást a/z Areus Zrt. teljesíti, a Szerződést meghatalmazás
alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen
szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
—

—

1.4.
Eladó, Jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1.
Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó
beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
—

-

„Kormányzati Adatközpont bővítéseként Számítási és Tárolási kapacitások beszerzése (EFOP
1.9.6-16-2017-00001) Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések és (KOFOP-1.0.0-VEKOP
15-2015-00005) Közigazgatás Informatikai infrastruktúrájának konszolidálása” e. projektek
—

vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési eljárás 5. részajánlatához: SAN tárolási kapacitás bővítése a
„KOFOP-1 .0.0-VEKOP-15-2015-0000S
Közigazgatás
informatikai
infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című projekthez kapcsolódóan kötött jelen
szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja és üzembe helyezi
a Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő termékeket a továbbiakban: termékek, eszközök).
-

3.

A szerződés hatálya, teljesítési határideje:
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3.1

Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél által történő aláírása.

3.2
Felek Jelen szerződést határozott időre kötik azzal, bogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.
3.3
Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tennékeket jelen szerződés
hatálybalépését követő 90 napon Belül kell leszállítania és sikeresen üzembe helyeznie.
3.4

Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4.

A teljesítés helye:

4.1.

Mennyiségi és minőségi átvétel helye:

A) 1117 Budapest, Fehérvári út 70. (F70)
B) 1121 Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (WDC)
4.2. Ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott jótállásra és gyártói garancia kiterjesztésre
jogosító igazolások, nyilatkozatok, licencigazolások (amennyiben értelmezett) esetében a teljesítés
elektronikusan történik, a licensz@nisz.hu címre ős másolatban a LicenceAdmin@iiisz.hu e-mail
címére kell Eladónak megküldenie. A licencek átadásáról a számla kiállításakor Eladó a 6. sz. melléklet
szerinti licencinformációs adatlapot köteles átadni Vevő részére. A papír alapú dokumentumok
átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.
4.4. Felek a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerint a minőségi átvételi helyszínek módosítását, olyan
módositásnak tekinti, amelynek feltételei előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítésre kerültek
ajelen szerződésben. Vevő teljesités helyének esetleges módosulásáról írásban tájékoztatja az Eladót.

5.

A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljesítésigazolás

5.1.

A teljesítésre vonatkozó általános szabályok

5.1.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező eszközöket 2. számú mellékletben meghatározott
mennyiségben, új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban köteles
leszállítani. Eladó köteles az eszközöket Úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen
sérülés ne érje’
5.1.2. Eladó valamennyi termékhez köteles biztosítani az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékot
is), illetve a műszaki leírásban meghatározott alkatrészeket, beszereléshez, rendeltetésszerű működéshez
szükséges kiegészítőket (így például kábelek, szerelő keretek, sínek, csatlakozók stb.), továbbá köteles
átadni -amennyiben értelmezett- az előírt fünkcionalitáshoz szükséges hcenceket.

5.1.3. Eladó a fentieken túl köteles Vevőnek elektronikus adathordozón átadni vagy elektronikus
úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés keretében szállított termékek rendeltetésszerű ős jogszerü
használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezdési (használati) útmutatót,
amennyiben értelmezett- a licenc szerződést, a forgalomba hozataira és a jótállásra vonatkozó
okinányokat, a műszaki leírást, valamint a garancia kiterjesztés igénybevételére jogosító mindennemű
dokumentumot. Ajótállásra és garancia kiterjesztésre vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni
a termék gyári számát, valamint a jótállás és garanciakiterjesztés kezdetét és időtartamát. A jótállás és
garaneiakiterjesztés igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadásáról a Vevő nyilatkozatot állít ki
(vevői nyilatkozat).
—

-

-
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5.1.4. Amennyiben értelmezett, Eladó kötetes a Jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott
funkcionalitáshoz szükséges licencek (termékek) Jogszerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő
készlet elérhetöségét, a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését, valamint a
licenckulcsok egyedi azonosítóját —a továbbiakban telepítőkészlet elérhetősége, gyártói kód és
licenckulcs együtt: licencigazolás ajelen szerződés 4. pontjában meghatározott cimekre megküldeni
vagy papír alapon átadni.
-.

5.1.5. Eladó feladata a termék Vevönél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, a termékek leltári számmal való ellátása.
Eladónak a terméken a vonalkódotjól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy
annak tizemszerű működést ne zavarja, a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takaija
le és az eszköz a leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz
leállítására, megbontására a leltár során).
5.1.6. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak Jelen szerződés hatálybalépését követő
két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő Jelen szerződésben meghatározott
kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.1.7. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt munkanappal írásban, elektronikus úton
értesíteni Vevő Jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról, valamint a
szállítás helyszínéről jelen szerződés 14. pontjában megadottértesítési címen. Azértesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő munkanapon
kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben atermék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére
Vevő gondoskodik.
5.1.8. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója és Vevő
központi raktára részére ajelen szerződés 13. pontjában meghatározott értesítési címre elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xlsl.xlsx) megküldeni a jelen szerződés mellékletét képező, Eladó által
Idtöltött Osszerendelő táblázatot (továbbiakban: Összerendelő táblázat), melynek valamennyi
leszállított termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o
termék megnevezése,
o
termék gyártói termékkódja,
o
termék gyári száma,
o
termék leltári száma,
•
termék egyéb, eszköztípusrajellemzö azonosítója (IMEI szám, MAC address)
Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó sablonjajelen szerződés 8. számú melléklete.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajeten pont szerinti Összerendelő
táblázatot nem küldi meg a Vevő kapcsolattartója és Vevő központi raktára részére.
5.1.9. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
5.1.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése
nem zátja ki a hibás teljesitésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.
5.1.11. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul írásban értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés
Oldal4/56
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nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedeline Eladó egyidejű késedetmét kizárja.
5.1.12. Eladó Jelen szerződés aláírásával egyidejúleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól
dokumentumot (Jelen szerződés melléklete).
5.1.13. Eladó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetöv~ tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyleteki-ől Vevőt haladéktalanul értesíteni.
5.2.

Átadás-átvét&re vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből, ezt követően üzembe helyezésből és annak
lezárásaként minőségi átvételből áll.
5.2.2. Eladó köteles Jelen szerződés 4. pontjában megjelölt teljesítési helyszínebe —helyszfnenként
azonos mennyiségű és minőségű tárolási kapacitás bővítést, és az azokhoz tartozó eszközöket- a
műszaki leirásban, meghatározott termékeket leszállítani,
-

Flardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok
A)

mennyiségi átvétel

5.2.3. A mennyiségi átvétel ajelen szerződésben meghatározott előzetes értesítést követően —jelen
szerződés 4.1. pontjában megadott teljesitési helyeken történik hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra
között, pénteken 8:00-12:00 óra között.
—

5.2.4. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni 2
példányban papír alapon ajelen szerződés 5.1.8. pontja szerinti Osszerendelő táblázatot. A dokumentum
átadása az átvétel megkezdésének feltétele.
5.2.5.
-

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
a termék megfelel-e jelen szerződésben meghatározott előírásokj~k,
Eladó a termékkel együtt átadta-e Jelen szerződésben előírt tartozékokat,
Eladó a termékkel együtt jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadta-e vagy
megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét.

5.2.6. Vevő az átvételt a szállitólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint
Jelen szerződés azonosítós~mának) aláírásával igazolja. Az átadás-átvételről a Felek átadás-átvételi
jegyzőkönyvet készítenek Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges
rögzíteni:
-

5.2.7.
-

az átadás-átvétel időpontja, helye,
felek Jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
az átadás-átvétel tárgyát képező termék egyedi azonosítója (gyári száma),
az átadás-átvétel tárgyát képező termék garanciális idejének megjelölése.
Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett memlyiséggel,
a leszállitott termék nem felel megjelen szerződésben meghatározott előirásoknaj(,
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Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át jelen szerződésben előírt
tartozékokat,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át jelen szerződésben meghatározott
dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét sem.

-

-

5.2.8. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább sz 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, amely(ek)nek átvételét Vevő
megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

-

5.2.9. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt mennyiségi átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre az átadás-átvételre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér
alkalmazása mellett jogosult a szerződéstől
a szerződésszegéssel érintett termékek tekintetében
elállni.
—

-

5.2.10. A sikeres mennyiségi átvételt követően (5. fejezet szerint), Eladó haladéktalanul köteles az
eszközök üzembe helyezését megkezdeni.
B)

üzembe helyezés, minőségi átvétel

5.2.11. Eladó a mennyiségi átvételt követően köteles a termékeket üzembe helyezni. A sikeres üzembe
helyezés előfeltétele a minőségi átadás-átvétel megkezdésének. A sikeres üzembe lielyezés a kárveszély
átszállásának az időpontja.

5.2.12. Az üzembe helyezés részletszabályait a műszaki leírás tartalmazza. Az üzembe helyezés
lezárásaként, Eladóval történt egyeztetést követően a Vevő által megjelölt időpontban minőségi
átvétel keretében, Vevő meggyőződik arról, hogy az üzembe helyezett termékek megfelelnek-e 1. számú
mellékletében (műszaki leírás) meghatározott, elvárt követelményeknek, a termékek üzemszerűen,
rendeltetésszerűen működnek.
-

—

5.2.13. Vevő sz üzembe helyezés keretein belül a következő feladatokat végzi el:
az eszközök fizikai beszerelése,
eszközök bekapesolása,
megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
átadás-átvételi tesztek lefuttatása’
-

-

-

-

5.2.14. Vevő az üzembe helyezés keretein belül és azt követően a következő dokumentumokat adja át
az Eladó részére:
Gyártói és licenc igazolások (amennyiben értelmezett),
Uzembehelyezési jegyzőkönyvet
Tesztelési tervek,
Telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.
-

-

-

Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó sz angol
nyelvű műszaki dokumentációt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani. A telepítőkészlet és a
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műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható. A jótállásra vonatkozó okrnányokon fel
kell tüntetni az eszköz gyártási számát, valamint ajótállás kezdő időpontját ős időtartamát
5.2.15. Megrendelő a termékek a minőségi átvételét megtagadhatja, amennyiben a termékek az üzembe
helyezést követően nem felelnek meg a 1. számú mellékletében (műszaki leírás) előírt
követelményeknek, a megadott környezetben nem működnek üzemszerűen, rendeltetésszerűen.
5.2.16. A minőségi átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye, amely egyben a kárveszély átszállásának az
időpontja,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
Megrendelő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átvétel sikeres volt-e,
Felek képviselőinek aláírása.

-

-

5.2.17. Amennyiben Megrendelő a minőségi átvételt megtagadja, ajegyzőkönyvben rögzíteni kell az
át nem vett termék(ek) azonosító adatait (típus, gyártmány, gyári szám, vonalkód szám) az átvétel
megtagadásának az indokát, Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges
észrevételét. A minőségi átvétel megtagadása esetén Eladónak Új eszközt kell szállítania, melynek
átvételére az 5. pontban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
Szoftverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok (‘amennyiben értelmezett)
5.2.18. Vevő ajelen szerződés keretében szállított szoitverekhez tartozó licencigazolás átvételét (Jelen
szerződés 5.2.14. pontjában meghatározott dokumentumokat tartalmazó e-mail kézhezvételét) követő 5
munkanapon belül köteles meggyőződni arról, hogy az Eladó a jelen szerződés keretében szállított
szoftverek elérhetőségét megfelelően biztosította-e.
5.2.19. Amennyiben az 5.2.18. pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szoftverekhez tartozó licencigazolást teljeskörűen
biztosította (azaz ajelen szerződés keretében szállított valamennyi szoftverhez ajelen szerződés 5.2.14,
pontjában meghatározottakat teljeskörűen átadta), erről e-mailben értesíti Eladót azon az e-mail címen,
amelyről a teljesítés megtörtént.
5.2.20. Amennyiben a 5.2.18. pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szoftverekhez tartozó licencigazolást nem teljeskörűen
biztosította (azaz a jelen szerződés 2, keretében szállított valamennyi szoftverhez a jelen szerződés
5.2.14. pontjában meghatározottakat nem teljeskörűen adta át), erről haladéktalanul értesíti Eladót azon
az e-mail címen, amelyről Eladó ajelen szerződés 5.2.14. pontja szerinti dokumentumokat megküldte.
Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles ajelen szerződés 5.2.14. pontjában foglaltak szerint
teljesíteni. A megismételt teljesítés elfogadására ajelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szoftverek átadás-átvétele során az 5.2.19. ős 5.2.20. pont szerinti e-mailek átadás-átvételi
jegyzőkönyvnek minősülnek.
A szoftverek minőségi átvételére a hardverek minőségi átvétele keretében kerül sor.

5.3.

Teljesítésigazolás

5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközök mennyiségi és minőségi átadás-átvétele mind a két helyszínen
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sikeresen lezárult, illetve Eladó átadta Vevőnek a jótállás dokumentumait ás a gyártói garancia
kiteijesztés igénybevételéhez szükséges elérési utat.
5.3.2.

Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat:

mind a két helyszín tekintetében a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
hardverek sikeres átvételét igazoló szállítólevel(ek)et, valamint átadás-átvételi jegyzőkönyveket,
-

-

jelen szerződés 5.2.14. pontjában meghatározott dokumentumokat,

a jótáHás és gyártói garancia kiterjesztés igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását
igazoló vevői nyilatkozatot,
-

rnely(ek) átvételét követően Vevő a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül kiállítja
a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet). Szerződő Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés
tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.
5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállitását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem, vagy nem teljeskörűen, illetve nem megfelelő tartalommal adja
át.
5.3.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés Jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető j oglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles
vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed.
5.3.5. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a Digitális Közbeszerzési Rendszerben (a
továbbiakban: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit
a Vevő (intézmény) a DKR-ben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lelietjóváhagyás,
illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben foglattaknak).
Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba
fo~a állítani a folyamat státuszát.
5.3.6. A Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt
01CR-ben, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

6.

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a

Alvállalkozólu~a, szakeinberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretniegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
Eladó ezúton nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
6.2.
Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonásaválik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) (4) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valaniint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
-

6.3.
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.
—

—

6.4.
Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak
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megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek
e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
7.

A fizetendő ellenérték:

7.1.
Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását, üzembehelyezését és a
műszaki követelményeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses
árakon teljesíti.
7.2.

Az Eladót megillető dij teljes összege (Jelen szerződés értéke): 196 976 232,- Ft ± ÁFA, azaz
százkilencvenliatmillió-kilencszázhetvenhatezer-kétszázharminckettő forint + általános forgalmi
adó.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
7.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállitás díját, ajótállás
és gyártói garanciakiterjesztés költségét, a felhasználási jog ellenértékét, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat. de nem tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a beszerzési díjat.

A beszerzési díjat Vevő a 301/2018. Korm. rendelet 14. ~ (1) bekezdése, valamint 27/D. ~-a alapján
közvetlenül az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A 301/2018. Korm. rendelet 14. ~ (2) d)
pontja alapján a beszerzési díj alapja a keretmegállapodás alapján lefolytatott beszerzési eljárás esetén
a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % + Afa.
7.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérités, 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.
8.

Fizetési feltételek:

8.1.
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály —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 el a kifizetés során.
-

8.2.

Eladó a teljesítésről 1, azaz egy darab számla kiállításárajogosult.

8.3.
Eladó a jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (1), (4) és (6)
bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírásoknak megfelelően,
továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján, és a
hatályos általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek (a továbbiakban: Afa tv.)
megfelelően kiállított számla ellenében jogosult. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek. Az Eladó a részére történő számla kiállítására az igazolt teljesítést követően jogosult,
amit az Eladó Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően a
mindenkori Afa tv-nek megfelelően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevönek. A számla kiállítására
Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően 8 napon belül
jogosult.
8.4.
Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból a KÖFOP-l.0.0-VEKOP-lS-2015-00005 azonositószámú „Közigazgatás informatikai
/1
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in&astruktúrájá~nak konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projektek terhére
ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül kerül kifizetésre Eladó részére banki
átutalás útján. A támogatás intenzitása 100 %.
8.5.
Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási Szerződés szerint, Teljesítést Igazoló Bizonylattal
igazolt, Eladót adott számla alapján megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. 5 (1) és (4) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 20 14-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul
veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési
határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

8.6.
A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadó e invoice(á)nisz.hu e
mail címre történő beérkezését követő 15 napon belül.
8.7.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek,
továbbá, amennyiben értelmezett a licencekről kiállított és kitöltött Licenc-információs adatlap (7.
számú melléklet).
8.8.
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. 5 alapján lehetővé teszi elektronikus
számla befogadását az e_invoice@nisz.hu címre.
8.9.
Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, ágy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
8.10.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

A számlán szerepeltetni szükséges:
a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,
b) Vevő nevét (HISZ Zrt.), címét, adószámát, és az által megadott belső azonosításra szolgáló jelen
szerződés számot,
c) fizetési határidőként a 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a számlának meg kell felelnie az Afa tv. 169. * és elektronikus számla benyújtás esetén a 175. 5
szerinti előírásoknak,
g) a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében”, és a projekt azonosító számát (KÓFOP-1.0.0VEKOP-I 5-2015-00005).
8.11. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő
felelősséggel nem tartozik.
8.12. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. 5(1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.
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8.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezinénye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 8.8. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

8.14. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra. ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor akövetkező banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.15. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adatairól” (5.
sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.
8.16. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.17. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.
8.18.

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

8.19. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégforniájában, adószámában, számlaszániában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon
belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasurv2i~nisz.hu e-mail címre.
8.20. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
8.21.

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.22. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés, valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések a
Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállitói finanszírozás keretében kerül
kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 118/A. ~ és 119. *-a alapján biztosítja Eladó részére a
szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Az előlegként igénybe vett összeg a kiállított számlából kerül levonásra.
8.23. A szállítói előleget
az ÁFA nélküli összeg tekintetében (az előlegbekérő dokumentum
Vevőhöz való benyújtásán keresztül) az Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő
az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek
hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
—

-

8.24. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható az ÁFA nélküli összegének 10%-a
erejéig az Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolbató összegének 10%-a és az
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő niérték~ű, az Irányító
Hatóság javára szóló a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más
biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. ~ ~2a) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt
biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül
levonásra.
—

-

8.25. A Vevő köteles az Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
8.26. Az igényelt előleg kifizetésének esedékességekor az előlegszámla ÁFA tartalmát a számlával
megegyező módon és határidővel a Vevő az Eladónak közvetlenül fizeti meg.
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8.27. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállitásával
kapcsolatban jogszabályváltozás, vagy a finanszírozás változása okán vagy az Európai Unió alapjaiból
származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket
határozzon meg.
8.28.

Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezlieti harmadik személyre.

8.29. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

9.

Jótállás, gyártói garancia kiterjesztés

9.1.
Eladó jelen szerződés keretében szállított eszközökre (ideértve a hardverek működéséhez
szükséges kiegészítő szoüvereket is) Jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott
feltételek szerint 12 hónap jótállást és garancia kiterjesztést vállal. A jótállási idő és a gyártói
garanciakiterjesztés kezdete mennyiségi és minőségi átvé(elének (sikeres üzembe helyezésének) az
együttes teljesülésének az időpontja. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás rendelkezései
irányadók. A termékek jótállásának kezdőidőpontját fel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton.
9.2.
Eladó garanciát vállal a Jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki specifikációknak, továbbá,
hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag,
gyártási és egyéb) hibától.
9.3.
Eladó a Jelen szerződés teljesítése során a hét minden napján 0-24 óra között hibabejelentési
lehetőséget biztosít Vevő számára a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli visszaigazolással.
Felek rögzítik. hogy a~ Eladónak a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie a hiba elhárítását.
Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:
Telefonszám: ±36 1 437 0586
a
E-mail Cím: sunnort(d~areus.hu
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 4 órán belül írásban (e-mailen) meg
kell erősítenie.
9.4.
—
—
—
—
—

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (amennyiben releváns típus, gyári szám),
észlelt hibaJelenség leírása,
a meghibásodás helyszíne (elszállítási/visszaszállítási helyszín),
hibabejelentés száma.

9.5.
Hardverhiba esetén a hibát a meghibásodás helyszínén, a hiba bejelentését követő 48 órán
belül cl kell hárítania. Amennyiben Eladó a hibát kettő munkanapon belül nem hárítja cl, késedelmi
kötbér fizetésére köteles, melynek mértékét jelen szerződés 10. fejezete tartalmazza.
9.6.
A megjavitott hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik anól, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 9.7 pont szerinti
munkalap aláírásával igazolja.
9.7.
Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
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-

a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
annalc a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,

hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

9.8.
Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek
az Eladó tulajdonába kerülnek.
9.9.
Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási és garanciakiterjesztési
kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék
cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
9.10. Ajótállási kötelezettség és garanciakiterjesztés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét kiszállási díjat, szállítási
költséget Eladó viseli.
.-.

—

9.11.

Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

9.12. Eladó jótállás és gyártói garanciakiterjesztés keretében a 9. fejezetben meghatározott idő alatt
az alábbiakat biztosítja:
bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoflverfrissítéseihez;
ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések
díjmentes letöltési lehetősége.
-

-

9.13. Eladó a 9.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében jelen az eszközök szállításának
napján megadja Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjének azt a WEB-es elérési utat (adott
esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő számára a 9.12 pontban
meghatározott szolgáltatások igénybevételét.
9.14. A Vevő adatbiztonsági előírásai következtében az Eladó semmilyen körülmények között nem
jogosult a meghibásodott eszközben található diszkeket vizsgálni, javítani, azok tartalmát megismerni,
A meghibásodott diszkekjavitására vonatkozó rendelkezéseket a 9.5 pont tartalmazza.
Diszk meghibásodása esetén az Eladó köteles a meghibásodás bejelentését követő 5
munkanapon belül új, a meghibásodott diszkkel teljesen kompatibilis, továbbá annak 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 ajótállás elvesztését. Azúj eszközjótállására
jelen (9.) fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.15.

9.16. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (3)1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevönek
a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli.
Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

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

10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő 32 ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében Eladó által elkészített
mindennemű dokumentációra nem kizárólagos, ugyanakkor határozatlan idejű felhaszr~álási jogot
szerez. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiteijed minden ismert felhasználási módra.
10.2. Vevő a jelen szerződés keretében létrejött dokumentációkat jogosult harmadik személynek
ingyenesenvagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a dokumentációkról másolatotkészíthet, illetve azt
felhasználhatja, átruházhatja, közzé teheti, továbbadhatja más személy részére.
10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyanjoga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.
10.4. Eladó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű,
a jogosultságnak más részére történő, jelen
szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési
jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

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

—

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

11.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3.4. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
felelős, Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi termék/eszköz, illetve
dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó
az erre okot adó körülmény
jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően késedehni, hibás teljesítési vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

11.2. Amennyiben Eladó a jelen szerződés szerinti feladatait a teljesitési határidőig nem teljesíti,
Vevő késedelmi kötbérrejogosult. A késedelmi kötbér mértéke: akésedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%,
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a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó vételára. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap
kifejezésen naptári nap értendő.
11.3. Eladó hibásan teljesít, ha az áru/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Eladó hibás teljesítése
esetén Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 110. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kőtbér maximális mértéke 20%. A
hibás teljesítési kőtbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó vételára. Jelen pont alkalmazása
szempontjából a nap kifejezésen naptári nap értendő
11.4. 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult az egyedi szerződést febnondani, vagy
attól elállni, mely okán Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés
nettó értékének 25 %. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő továbbá, amennyiben Vevő Eladó
súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen
szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel aKM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesitési kötbér megfizetése nem mentesiti a teljesítés alól.
11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja Id 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.
11.9. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. 135. ~
(6) bekezdése szerint.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b)
a késedelmi kötbér eléri a maximuniot,
c)
jelen szerződés 5., 6., 12. fejezeteiben szabályozott esetekben,
d)
Eladó valamely
az a)-c) pontban nem nevesített
jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által
megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4. Vevő jogosult választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 43. ~ (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
—
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12.5. Vevő köteles választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

12.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. ~
(3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.
12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólilása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
12.9. Az azonnali hatályú felnondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.10. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás, a felhasználási jog ás a garanciakiteijesztés hatályát
nem érinti.
12.11. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
-

-

12.12. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
-

-‚

a)
az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
13.

Titoktartás, Adatkezelés

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatja.
13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot Vagy tényt bizalmasan kezelni.
13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat
szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra
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nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a
Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
13.6. Eladó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és
csak Olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.
13.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

—

13.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az
üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet
(„UDPR”) értelmében Eladónak kizárólag
a jelen Szerződés teljesítésével összefiiggésben
anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a
szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma és e-mail címe),
érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot a rendszer működésével összefüggő információt
és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan
adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.
—

—

13.10. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, ajelen szerződés megszünésének időpontjáig amennyiben a szerződés időtartama alatta
kapcsolattartó személye változik, Úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a fentebb
írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat
érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegörzés
időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve
jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre
kerülhetnek.
—

-

13.11. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és
18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve
a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen, A kötelezően
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik és ax
adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti
jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.
13.12. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 20 16/679. számú rendelet („GDPR”)
rendelkezéseit.
14.

Felel’ közötti kapcsolattartás
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14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Szianka Lajos
Beosztása: projektmenedzser
Mobiltelefon száma: ±36305976850
telefon száma: ±3618967406
e-mail címe: sz1anka.lajos~nisz,hu
Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Balázs Géza
CTO
±36 1 437 0540
±36 70 602 4536
aeza.balazsai)areus.hu

14.2.
Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:
Neve: Varga Dezső
Beosztása: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: fejlesztési ágazati igazgató
Neve: Varga Dezső
Beosztása: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: fejlesztési ágazati igazgató
14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
14.1.,
14.2.
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felelc megállapodnak, bogy a
kapcsolattartók, teljesitésigazoló 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.
14.4. 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.
-

14.5. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkorválikjoghatályossá, 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. T-la a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem
vette át (az a feladóhoz nem kerestejelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a
postai kézbesités második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek
tekinteni.
—

Oldal 18/56

—

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerzödésszegéssel, 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.
15.

Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
15.2. Ajelen 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, fl3ldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború
és terrorcselekmények;
I)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesithetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a Szerződés teljesitésének további módjáról. Amennyiben
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerüen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.
15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
15.5.
Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Megrendelőnek 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.
—

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem ériti.
16.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban tájékoztatni.
16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.4.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog rendelkezései az irányadók.
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16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
16.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról isle fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A Jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.7. Jelen szerződés fő szövegének és mellékleteinek ellenimondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KMban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi ajelen szerződés 1. fejezetében hivatkozott KM,
továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet
7. számú melléklet:
8.számú melléklet:

Műszaki leírás
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (amennyiben releváns)
Licenc-információs adatlap (amennyiben releváns)
Osszerendelő táblázat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap
jóváhagyólag írják alá.
-

Dátum~

2o21..~2~h!?1.

-

~~4k, 2021...Q~~.2

/

Banesics Ferenc
Vezérigazgató

/

.

M~SZ Nminw~
?~rí!rn Míik&R~ Rv~ny~rnznú~
~2~dn5~ Co~kn~mi ‚uca
Veyő
~.

Nagy Péter
vezérigazgató
Areus Zrt.
az ATOS Magyarország Kft.,
Areus Zrt., Poli Computer PC Kft.,
IbicioNet Zrt., SERCO fűt.
Silicon Computers Kft., WSH Kft.
a közös ajánlattevők nevében
Eladó
Areus lnfokomm~nlkád6s Zn,
1037 Budapest, MontevIdeo u. 5.
Adószám: 23469507-241
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1. számú melléldet a SZL 1021299 nyilvántartási Számú szerződéshez

IN

iO~

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Műszaki leírás a

.J’ormányzati Á ciatközpont bővítéseként
Számítási és Tárolási kapacitások beszerzése
az Elektronikus egészségügyi ágazati
fejlesztések (EFOP-]. 9.6-16-2017-0000]) és
Közigazgatás Inform tikai infrastruktúrájának
konszolidálása” (KÖFOP-]. 0.0- VEKOP-]52015-00005) c. projektek vonatkozásában
—

indított közbeszerzési eljáráshoz
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A beszerzés tárgya
Cél az Ajánlatkérő adatközpontjában számítási kapacitások szállítása, Illetve tárolási
kapacitások bővítése az alábbiak szerint:
Adatközpont I. címe: 1117 Budapest Fehérvári út 70. (A oldal)
Adatközpont II. címe: 11 21 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (B oldal)
Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerver eszközök beszerzése, SAN tároló
Icapacitás bővítés az EFOP-1.9.6 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések c. projekt
vonatkozásában, valamint penge, illetve rack-mount kialakítású szerver eszközök beszerzése,
illetve SAN tárolási kapacítás bővítése, és meglévő VTL eszköz kapacitásbővítése a „KÖFOP
1.0.0- VEKOP-15-2015-00005 Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása
a költségek csökkentése érdekében” című projekthez kapcsolódóan.
—

-

I.

részajánlat:
o

II.

Pengeszerverek (Blade server) I.
részajánlat:

o

III.

SAN tároló kapacitás bővítése I.
részajánlat:

.

IV.

Pengeszerverek (Blade server) II.
részaj~nlat:

o

V.

Rack-mount szerverek MS-SQL adatbázis futtatására
részajánlat:

.

VI.

SAN tároló kapacitás bővítése II.
részajánlat:

o

VTL mentési kapacitások bővítés

Gyártósemlegesség valamennyi rész vonatkozásában
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 jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást,
ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom,
tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is
elfogad.
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Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások valamennyi rész
vonatkozásában
A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások
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 kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).

K-O1

K-02
K-03

A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a
hűtési igény nem haladhatja meg rackszekrényenként a megajánlott
konfigurációra vonatkozól maximális terhelés esetén a 6 kW-ot. Az ajánlott
hardver géptermi elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket
támasztani a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban.
Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben
beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja
ki.
Miiiden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie garancia és támogatás
vesztése nélkül az Ajánlatkérőnél lévő, 19”-os, 47 U 600mm x 1200mm
rackszekrénybe.
A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 50/125 0M4,
LC/PC-LC/PC), az Ethernet kábelezés 10 0bps, optikai kábelekkel történik
(10 GBase-SR, IVIM 50/025 0M4, LC/PC-LC/PC). A menedzsment
csatlakozás 1 0bps, réz alapú Cat.6 IJTP kábeleken történik. A megajánlott
eszközök csatlakozási felületének ehhez kell alkalmazkodnia. A kapcsolatok
kialakításához szükséges megfelelő darabszámú, minőségű, hosszúságú patch
kábelek biztosítása.
—

—

K-04

~
K-OS

Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy
kiemelkedő teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást. A hűtési igény nem
haladhatja meg rack-szekrényenként a 6 kW-ot.
Hőmérséklet tartomány:
• működési: 18 és 28 C között
• tárolási: -20 és +60 C között
Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen.

Megbízhatóság
K-O6
K-07

Legalább kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (raekszekrény,
j~yfoasztók).
Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés
közben külön-külön, egyesével cserélhetők le~ynek (hotspot).
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Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok
K-OS

A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső komnmnikációt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozók és kábelek.
A megajánlott eszközök Fizikai össze- ás I 9”-os rackbe történő beszereléséhez
szükségjndenes4öz,aikatrész~_~.~.
Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközök leszállítása az
Ajánlati dokumentációban meghatározott helyekre.
Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A
vonalkódos matricákat AJ4~jt!séiőbiztosíta.
Üzembe helyezés, melynek keretében az alábbi tevékenységeket váijuk el:
. Az eszközök fizikai beszerelése ajánlatkérő útmutatása alapján,
. Helyi összekábelezés ajánlatkérő útmutatása alapján,
. Kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
Az Ajánlatkérő által adott leltari számok ás azonosítók felragasztása,
. Eszközök bekapcsolása,
. Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
. Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.

K-09
K-b
K-li
K-12

Eszközök elhelyezése
II

I

K-i3

~

Az eszközöket a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x
1200 mm alapterületű, Rittal TS IT 47 U magas rackszekrényekben kell
elhelyezni.
A Raekszekrényben a felső 4 Unit ás sz alsó 2 unit nem használható.
Az eszközöket úgy kell a Rack-be szerelni, hogy meghibásodás esetén az
eszköz kiszerelése a Rack-ben üzemelő többi eszköz biztonságos üzemet ne
veszélyeztesse. A rack szekrényen belüli patch kábeleket gyűrűs rendező
paneleken keresztül kell vezetni.

Csatlakozás az ellátó hálózathoz
II

K-14

K-i5

I

I~’

A gépterem elektromos rendszeréhez mc 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3
fázis) csatlakozó felületeken lehet kapcsolódni.
A belső áramelosztásra használható aljzatok:
.
legalább 6 darab JEC32O C19 (anya)
o
legalább 24 darab 1EC320 Cl3 (anya)
Ajánlattevőnek kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden
rackszekrényben.

I. részajánlat: Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerver
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eszközök I.
Az eszközök fizikai elhelyezésére a „3.1 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános
elvárások”, a „3.3 Eszközök elhelyezése”, és a „3.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz”
fejezetekben kifejtett szabályok vonatkoznak.

Pengeszerverek (Blade szerver)
Beszerzési igény: összesen 8 darab általános célú pengeszerver, az Ajánlatkérő két
adatközpontj ában azonos mennyiségben (4-4 darab) elhelyezve.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Összesen
Megnevezés
Mennyiség (1 db szállítandó Mennyiségi
Cikkszám
pengekiszolgáló) mennyiseg
egység
.

863442-B21
HPE-CPU-Xeon
Gold_6230
HPE-CPU-Xeon
Gold 6230
HPE-MEM-64GNC

1

8

db

HPE-CPU-Xeon-Gold 6230

1

8

db

HPE-CPU-Xeon-Gold 6230

1

8

d1

12

96

db

1

8

db

1

8

db

1

8

db

64 GB DDR4 New Generation
Memory Kit

700763-B21
710608-B21
E5Y34A
HPETS2O17_034
HPETS2O17_006

.

HPE BL46Qc GenlO lOGb/2OGb
FLBCTO

HPE FlexFabric 20Gb 2-port
6SOFLB Adapter
HPE QMH2672 16Gb Fibre
Channel Host Bus Adapter
HPE 0V 3yr 24x7 Supp Phys 1
SvrLic
HPE Foundation Care 24x7
Service a szint HPE gyártói
támogatás
HPE Installation Service c szint
HPE gyártói támogatás
-

-

36

1

288 intézmény
hónap
8

A megajánlott eszközök egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a
fenti termékekre ad ajánlatot:
II

‘

PSI-Ol

2 CPU foglalatos, x86 arehitektúrájú penge szerverek, Intel processzorral,
melyek támogatják a VT-d és VT-x utasításkeszletet.

PSI-02

Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 40 core számítási erőforrás legyen,
amelyhez programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core
számítható be, logikai core nem.
A processzor: lntel® Xeon® Gold 6230 Processor, vagy ezzel egyenértékű.
Az egyenértékűség feltétele, hogy az alábbi paraméterekben a megadott
értéket vagy jobbat biztosítson az egyenértékűként megajánlott termék:
•

Core szám: 20

•

Processor Base Frequency: 2.10 GHz
Oldal2’7/56

óra

Teljesítményadatok a httns://w’ww.cpubenchmark.net alapján (2020.01.07):
(Intel Xeon Gold 6230 @2.10GHz)
.
o

Average CPU Mark: 23330
Single Thread Rating: 2 185

P81-03

Legalább 768 GB RAM ECC, minimum DDR4 2933 MHz-es DIMM
sebesség, mely bővíthető 1024 GB-ig a meglévő memóriamodulok cseréje
nélkül.

P81-04

Üzembiztonsági megfontolások miatt maximum 12 memória slot használható,
és maradnia kell szabad memória slot-nak a konfigurációban.

P81-05

Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás: legalább 2db x 16 Gbps FC.

P81-06

Hálozati elérés (LAN) biztosítása: legalább 2 db x 20 Gbps, illetve lehetőséget
biztosít a hálózati csatoló virtuális felosztására (NPAR).

P81-07

Központi tárolóról való rendszerindítási (boot) képesség.

P81-08

Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus
felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben
jelen pont szerinti előírás teljesítéséhez liceneek szállítása szükséges, akkor az
Ajánlattevő a licenceket is szállítja. 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.
A menedzsment kártya a hozzá való szoftverrel legyen képes template-ből
konfiguráln i a szerver beállításait.

P81-09

A következő virtualizaeiós rendszerek támogatása, Üittatási képessége:
•
•
o

P81-10

A következő operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
•
o

•

PSI-li

VMware vsphere 6±
Microsoft Hyper-V
KVM

Microsoft Windows Server 2016+
Red Hat Enterprise Unux 7+
Suse Linux Enterprise 12+

A firmware &issitéseknek letölthetőnek kell lennie a garanciaidő lejárta után
is.

P81-12

Legalább 36 hónap (3 év) gyártói garancia kiterjesztés a hardver és szoftver
komponensekre.

P81-13

A szervereknek gyártói garancia vesztés nélkül illeszkedriiük kell a NISZ Zrt
nél a Kormányzati Adatközpont felhő rendszerében már meglévő
pengekeretekhez.
Meglévő pen~e keretek tíyusa:

•

Megnevezés: HPE BLc7000 Configure-to-order Platinum Enclosure with ROHS
Trial Insight Control License
Gyártói cikkszám: 681844-B21
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Alkalmazott I/O modulok típusa:
•
o
o
.

•
.

l/O modul I.: I-IRE Virtual Connect 16Gb 24-port Fibre Channel Module for c
Class BladeSystem
l/O modul I. Gyártói cikkszáma: 751465-B21
l/O modul I. Darabszáma: 2
l/O modul II.: HPE virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 Module for c-Class
Bladesystem
l/O modul II. Gyártói cikkszáma: 691367-B21
l/O modul II. Darabszáma: 2
—
-

—
-

PSU:
.
o
.

PSI-14

Megnevezés: HPE 2650W Performance Platinum Hot Plug Power Supply Kit
Gyártói cikkszáma: 733459-B21
Darabszáma: 6

A szervereknek gyártói garancia vesztés nélkül illeszkedniük kell a NISZ Zrt
nél a Kormányzati Adatközpont felhő rendszerében már kialakított hardver
menedzsment réteghez (HPE OneView).

Nyertes ajánlattevő feladatai
o
o
o

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a jelen Műszaki
leírásban meghatározott budapesti adatközpontba.
Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása (még a szállítás előtt).
Eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
o az eszközök fizikai beszerelése,
o helyi összekábelezés,
o kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
o eszközök bekapcsolása,
o megfelelő firmware verziók telepitése az eszközökre,
o státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
o átadás-átvételi tesztek lefuttatása.

Jótállási és gyártói garancia kiterjesztési elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre/eszközökre a bekerülési érték
részét képező teljes körű (hardver és szoftver elernekre is kiterjedő), legalább 36 hónap jótállást
és gyártói garancia kiterjesztést. A jótállási és gyártöi garancia kiterjesztés kezdete a termék
sikeres meirnyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az
időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.
~jótállásraésagyártóigarai~ciakiter’esztésrevonatkozófeltételek:

JPSI-O1

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

JPSI-02

A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazotnia.

JPSI-03

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

hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása,
hibabejelentés száma.

JPSI-04

Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 ot-án belül cl kell kezdenie és az
ajánlatában vállalt időn belül cl kell hárítania a hibát.

JPSI-05

Amennyiben az Ajánlattevő Olyan okból, amelyért felelősjótállási és gyártói
garancia kiterj esztés kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
A jótáflási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így
különösen ajavítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget az Ajánlattevő
viseli.
Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető
tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentáciőihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez.
Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések
díjmentes letöltési lehetőségét.

JPSI-06

—

—

JPSI-07
JPSI-08

Leszállítandók
•
•

o

•

Leszállított és üzembe helyezett eszközök;
Dokumentáció:
o Rack-beültetési terv, mely tartalmazza a:
~ Beszerelési tervet és a
Kábelezési tervet;
Licenc igazolások;
Jótállásra és gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó dokumentáció.
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II. részajánlat: Tárolási kapacitások bővítése

—

SAN tároló bővítése I.

Az eszközök fizikai elhelyezésére a „3.1 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános
elvárások”, a „3.3 Eszközök elhelyezése”, és a „3.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz”
fejezetekben kifejtett szabályok vonatkoznak.
Beszerzési igény: két teljes mértékben identikus tárolási kapacitás bővítés specifikálása
Ajánlatkérő két budapesti szervertermében, mely tartalmazza az ezt felépítő szoftver és
hardver elemeket is.
Igény a jelen műszaki leírásban rögzített követelményeknek megfelelő, összeépített, minden
kiszolgálói in&astruktúra komponenst tartalmazó Központi SAN tárolók kapacitásának
bővítése, beleértve az infrastruktúra menedzsment képességeket is, az alábbiak szerint.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Cikkszám
Megnevezés
Mennyiség (1
Összesen
Mennyiségi
db/egy
szállítandó
egység
Adatközpont)
mennyiség
—

e-203-02868

Unity 7680 GB
SSD

e-203-03156
A3822926

22

44

db

Unity DAE

1

2

db

lYr Prosupport

3

6

db

3

6

db

4hr Mission
Critical gyártói
garancia
lYr keep your
hard drive

A3508319

Az eszközök esetén lokalitás szempontjából 2 db azonos mennyiségű és minőségű tárolási
kapacitás bővítése, amely az 1. fejezetben meghatározott két budapesti teljesítési helyszínen
kerül ethelyezésre. Teljesítési helyszínenként legalább 168 960 GB bruttó, azaz összesen
legalább 337 920 GB bruttó tárolási kapacitás bővítése (kizárólag 7680 GB kapacitású, SSD
diszkeken biztosítva).
A megajánlott eszközök egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti
termékekre ad ajánlatot:
I

I.

I

0

SANI-Ol

Az eszközöknek teljes mértékben együtt kell működni az Ajánlatkérőnél már
meglévő EMC Unity 880E tároló eszközeivel.

SANI-02

Budapesti teljesítési helyszínenként legalább 168 960 GB bruttó tárolási
kapacítás bővítése.

SANI-03

Kialakítandó RAID tömbök:
• Minimum nettó 30 TB kapacitású, RAID5 (4+1±1)-es tömbökből
felépített, SSD lemezek felhasználásával.

SANIO4

Forró tartalék diszekek használata SSD diszkek esetében: minimálisan 1 db
számosságban. Ezek nem számíthatóak a nettó tárterülethez.
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A megfelelő teljesítmény érdekében

a konflgurációban

alkalmazható

SANI-O5

legnagyobb diszk méretek:
.
8TBSSD

SANI-06

RAID 0, 1, 10, 5, 6 támogatás

SAN~I-O7
SANbO8

Kritikus hibapont nélküli (No-SPOF) architektúra.
Adatvesztés és adatmigráció nélküli teljesítmény növelés képessége a portok
számának vagy sebességének növelésével.

SANI-09

A leszállított összes lemez befogadására alkalmas lemezfiókok.

SANI-lO

A kapacitásbővítést gyártói garancia megtartása mellett szükséges biztosítani.

sM’i-n

Hibás diszkek megtartásának lehetősége.

Infrastruktúra kialakítás és integrációs feladatok
A kialakítás és integráció során legalább az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:
•
‘
‘

.

Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása,
Eszkozok bekapcsolása,
Megfelelő firmware verziók telepítése az eszkozokre,
Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.

Jótállási és gyártói garancia kiterjesztési elvárások
Az Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre/eszközökre biztosítani kell a teljes körű (hardver
és szoftver elemekre is kiterjedő), a 36 hónap jótállást és gyártói garancia kiterjesztés. A
jótállási és gyártói garancia kiterjesztési idő kezdete a termék sikeres mennyiségi, minőségi
átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési
igazolás kiállításának együttes feltétele.
~llásraésaártóigaranciakiterjesztésrevonatkozófeltételek:
JSANI-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.
JSANI-02 A hibabe jelentést Ajánlatkérőnek 4 órán belül kell visszaigazolni.
JSANI-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
‘ hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
o észlelt hibajelenség leírása,
‘ hibabejelentés száma.
JSANI-04 A bejelentéstől számított S órán belül el kell kezdeni és legfeljebb kettő
munkanapon belül ~
JSANI-O5 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási és gyártói
garancia kiterjesztési kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjétljavítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
JSANI-06 A jótállási és gyártói garancia kiteijesztési kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos valamennyi költséget így különösen ajavítás díját, kiszállási díjat,
szállítási költséget az Ajánlattevő viseli.
_______

—

—

Oldal 32/56

JSANI-07 Jótállás és gyártói garancia kiterjesztés keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz,bibalistákboz, szoftverfiissítéseihez.
JSANI-08 Jótállás és gyártói garancia kiteijesztés keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.

________

_________________

Leszállítandók
o
o

Leszállított és üzembe helyezett eszközök;
Jótállásra és gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó dokumentáció

III. részajánlat: Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerver
eszközök II.
Az eszközök fizikai elhelyezésére a „3.1 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános
elvárások”, a „3.3 Eszközök elhelyezése”, és a „3.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz”
fejezetekben kifejtett szabályok vonatkoznak.

Pengeszerverek (Blade szerver)
Beszerzési igény: összesen 24 darab általános célú pengeszerver, az Ajánlatkérő két
adatközpontjában azonos mennyiségben (12-12 darab) elhelyezve.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Mennyiség (db/1
Összesen
\‘Iennyiségi
Megnevezés
db
szállítandó
Cikkszám
pengekiszolgálőra) mennyiség
egység

HPE-CPU-XeonGold 6230
HPE-CPU-XeonGold 6230

HPE BL46Oc GenlO
lOGb/2OGb FIB CTO
HPE-CPU-Xeon-Gold
6230
HPE-CPU-Xeon-Gold
6230

HPE-MEM-64GNG

64 GB DDR4 New
Generation Memory Kit

863442-B21

700763-B21
710608-B21
512485-B21
HPETS2O17_034

HPETS2O17_006

HPE FlexFabric 20Gb 2port 65OFLB Adapter
HPE QMH2672 16Gb
Fibre Channel Host Bus
Adapter
HPE iIO Mv md 1yrTSU
1-Svr lic
HPE Foundation Care
24x7 Service a szint
HPE gyártói támogatás
HPE Installation Service
c szint’- HPE gyártói
támogatás
‘-
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1

24

db

1

24

db

1

24

db

12

288

db

1

24

db

1

24

db

1

24

db

12

288

intézmény)
hónap

1

24

óra

A megajánlott eszközök egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti
termékekre ad ajánlatot:
I

I

I•’

~sm-oi

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

P8111-02

Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 40 core számítási erőforrás legyen,
amelyhez programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core
számítható be, logikai core nem.
A processzor: lntel® Xeon® Gold 6230 Processor, vagy ezzel egyenértékű.
Az egyenértékűség feltétele, hogy az alábbi paraméterekben a megadott
értéket vagy jobbat biztosítson az egyenértékűként megajánlott termék:
•
•

Core sz~m: 20
Processor Base Frequency: 2.10 GHz

Teljesítményadatok a https://www.cnubenchmark.net alapján (2020.01.07):
(Intel Xeon Gold 6230 @2.10GHz)
•
•

Average CPU Mark: 23330
Single Thread Rating: 2185

P8111-03

Legalább 768 GB RAM ECC, minimum DDR4 2933 MHz-es DJMM
sebesség, mely bővíthető 1 024 GB-ig a meglévő memóriamodulok cseréje
nélkül.

PSJJI-04

Üzembiztonsági megfontolások miatt maximum 12 memória slot használható,
és maradnia kell szabad memória slot-nak a konfigurációban.

P8111-OS

Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás: legalább 2 db x 16 Gbps EC.

P8111-06

Hálózati elérés (LAN) biztosítása: legalább 2 db x 20 Gbps, illetve lehetőséget
biztosít a hálózati csatoló virtuális felosztására (NPAR).

PSI[I-07

Központi tárolóról való rendszerindítási (boot) képesség.

P8111-08

Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzsclhetőség biztosítása grafikus
felülettel, integrált távoli konzol, ~5 Virtuális média támogatás. Amennyiben
jelen pont szerinti előírás teljesítéséhez licencek szállítása szükséges, akkor az
Ajánlattevő a licenceket is szállítja. A kiszolgálókra vonatkozóan a management
eszköz licence-nek teljes értékűnek kell lennie.
A menedzsment kártya a hozzá való szoftverrel iegyen képes automatikus
hibajegy nyitásra (phone home), kézi beavatkozás nélkül.
A menedzsment kártya a hozzá való szoftvcrrel legyen képes template-ből
konfigurálni a szerver beállításait.

PSIII-09

A következő virtualLzációs rendszerek támogatása, füttatási képessége:
•
•
o

P8111-10

VMwarevsphere6+
Microsoft Hyper-V
KVM

A kővetkező operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
o

Microsoft Windows Server 2016+
01da134/56

o

•

Red Hat Enterprise Linux 7-iSuse Linux Enterprise 12±

PSHI-11

A firmware frissítéseknek letölthetőnek kell lennie a garanciaidő lejárta után
is.

PSIII-12

Legalább 12 hónap (1 óv) gyártói garancia kiterjesztes a hardver és szoftver
komponensekre.

P8111-13

A szervereknek gyártói garancia vesztés nélkül illeszkedniük kell a NISZ Zrt
nél a Kormányzati Adatközpont felhő rendszerében már meglévő
pengekeretekhez.
MeRlévő penge keretek típusa:
.
.

Megnevezés: HPE BLc7000 Configure-to-order Platinum Enclosure with ROHS
Trial Insight Control License
Gyártói cikkszám: 681844-B21

Alkalmazott I/O modulok típusa:
•
.
.
.
.
.

l/O modul I.: HPE Virtual Connect 16Gb 24-port Fibre Channel Module for c
Class BladeSystem
l/O modul). Gyártói cikkszáma: 751465-B21
l/O modul). Darabszáma: 2
l/O modul II.: HPE Virtual Connect FlexFabric-20/40 F8 Module for c-Class
BladeSystem
l/O modul II. Gyártói cikkszáma: 691367-B21
l/O modul II. Darabszáma: 2
—
-

—
-

PSU:
.

•
•

P8111-14

Megnevezés: HPE 2650W Performance Platinum Hot Plug Power Supply Kit
Gyártói cikkszáma: 733459-B21
Darabszáma: 6

A szervereknek gyártói garancia vesztés nélkül illeszkedniük kell a NISZ Znnél a Kormányzati Adatközpont felhő rendszerében már kialakított hardver
menedzsment réteghez (HPE OneView).

Nyertes ajénlattevő feladatai
o

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az 1. fejezetben
meghatározott budapesti helyszínekre.
Eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
o az eszközökfizikai beszerelése,
o helyi összekábelezés,
o kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
o eszközök bekapcsolása,
o megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
o státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
o átadás-átvételi tesztek lefuttatása.
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Jótállási és gyártói garancia kiterjesztési elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a bekerülési érték részét képező
teljes körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő), legalább 12 hónap jótállást és gyártói
garancia kiterjesztést. A jótállási és gyártói garancia kiterjesztési idő kezdete a termék sikeres
mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az
időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.
A~llásraésgyáttóigaraneiakiteijesztésrevonat~zófeltételek:
JPSIII-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.
JPSIII-02 A hibabejelentést Ajáníattevőnek 4 órán belül kelt visszaigazolnia.
JPSHI-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
•
*

.
.

JPSIII-04

hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása,
hibabejelentés száma.

Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie és az
ajánlatában vállalt időn belül el kell hárítania a hibát.

JPSIH-05 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelősjótállási és gyártói
garancia kiterjesztési kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
JPSIII-06 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így
különösen ajavítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget az Ajánlattevő
viseli.
JPSHI-O’7 Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető
tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dok’imentáeióihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez.
JPSHI-O8 Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések
díjmentes letöltési lehetőségét.
—

—

Leszállítandák
o
o

•
•

Leszállított ás üzembe helyezett eszközök;
Dokumentáció:
o Rack-beültetési terv, mely tartalmazza a:
~ Beszerelési tervet ás a
Kábelezési tervet;
Licenc igazolások;
Jótállásra és gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó dokumentáció
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IV. részajánlat: Rack-mount kialakítású adatbázis szerver eszközök
Az eszközök fizikai elhelyezésére a „3.1 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános
elvárások”, a „3.3 Eszközök elhelyezése”, és a „3.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz”
fejezetekben kifejtett szabályok vonatkoznak.
MSSUL DR szerver

—

Éles #1.

Beszerzési igény: Összesen 2 darab azonos kialakításű rack mount szerver, az Ajánlatkérő két
adatközpontjában azonos mennyiségben (1-1 darab) elhelyezve.
Egyéb leszállítandók: Rack szerverenként 4 darab 5 méteres LAN LC/LC-0M4, 4 darab 5
méteres SAN LC/LC-0M4 és 1 darab S méteres Cat6a/7 UTP kábel.
A szervereknek a következő követelményeknek kell eleget tenni:
II

MSP-O1
MSP-02

II

Forma: a megrendelő által biztosított rack-be szerelhető maximum 2U magas,
2 processzor befogadására alkalmas kivitel, Intel processzorral, melyek
támog~ják a VT-d és VT-x utasításkészletet.
Egy szerverben 2 CPU, összesen 16 core számítási erőforrás legyen, amelyhez
programok rendelhetőek. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem.
Processzor: Intel® Xeon® Gold 6244 Processor, vagy ezzel egyenértékű. Az
egyenértékűség feltétele, hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket
vagy jobbat biztosítson az egyenértékűként megajánlott termék, ez alól kivételt
képez a Core szám, melytől az Ajánlatkérő nem kíván eltérni:
•

Core szám:8
CPU frekvencia: 3.6 GHz

Teljesítményadatok a htti s://www.cpubenchmark.net alapján (2020.01.07):
([Dual CPU] Intel Xeon Gold 6244 @3.6 GHz)
o
o

MSP-03
MSP-04

MSP-O5
MSP-06

Memória: 512 GB RAM ECC minimum DDR4, memória bővítési lehetőség
összesen 24 darab slotig. A konfiguráció a megadott memória méret
négyszereséig memóriamodul csere nélkül bővíthető j~gyen.
Tároló: 4 x 480 GB belső SSD diszk hardveres RAID vezerlővel a belső
diszkek számára. A RAID vezérlőnek minimum 1 GB külön áramforrással
védett cache memóriát kell tartalmaznia. A diszkeket RAID-i konfigurációban
kell kialakítani.
SAN csatoló: minimum 2db, min 16 Gbit/s FC port— független kártyákon
biztosítva.
1-lálózati elérés:
-

MSP-07

Average CPU Mark: 32042
Single Thread Rating: 2495

minimum 2 darab, minimum 1 Gbit/s sebességű hálózati csatlakozó
minimum 2 darab, minimum 10 Gbit/s sebességű hálózati csatlakozó
független kártyákon biztosítva, a hozzájuk tartozó SFP-t- transceiver-ekkel
együtt.

—

Menedzse]hetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus
felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben ez
a funkció licenc köteles, úgy a licencet is bisztosítani kell.
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MSP-08

Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, amely támogatja a gépek
távoli menedzsme~jét (IPMI 2.0 komp~j~jlis,gratikus elérést biztosít.
Operációs rendszer támogatás:

MSP-09

‘
‘

•

MSP-1O

Red Hat Enterprise Linux 6+
Suse Unux Enterprise 11+
Oracle Linux

A szervereknek rendelkeznie kell a megajánlott kereskedelmi Linux hardver
komj~ilitási~núsítvánával.
Redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug), mmimum 94%
hatékonyságú tápegység, ami a teljes kiépítettség esetén is biztosítja egy
tápe~~~ kiesése esetén a működést.
Egyéb, a szerverekkel együtt szállítandó eszközök:

MSP-11
MSP-12

•
•
.
‘

MSP-13

Tápkábel,
Szerelő keretek, sínek,
Kábelvezető karok,
4 darab 5 méteres LAN LC/LC-OM4, 4 darab 5 méteres SAN LC/LC-0M4 és 1
darab 5 méteres Cat6a/7 UTP kábel.

A megajánlott eszközöknek teljes funkcionalitással illeszthetőnek kell lennie a
NISZ Zrt. által használt, meglévő központi hardver management réteg
valamelyikébe:
•
.

MSP-14

Dell EMC OpenManage
HPE OneView

Legalább 12 hónap (1 év) gyártói garancia kiterjesztés a hardver és szoftver
komponensekre

MSSQL DB szerver

—

Éles #2

Beszerzési igény: Összesen 2 darab azonos kialakítású rack mount szerver, az Ajánlatkérő két
adatközpontjában azonos mennyiségben (l-l darab) elhelyezve.
Egyéb leszálJítandók: Rack szerverenként 4 darab 5 méteres LAN LC/LC-0M4, 4 darab 5
méteres SAN LC!LC-OM4 és 1 darab 5 méteres Cat6a/7 UTP kábel’
A szervereknek a következő követelményeknek kell eleget tenni:
I

I

MST-O1
MST-02

I

Forma: a megrendelő által biztosított rack-be szerelhető maximum 2U magas,
2 processzor befogadására alkalmas kivitel, Intel proeesszorral, melyek
támogatják a VT-d és VT-x utasításkészletet.
Egy szerverben 2 CPU, összesen 40 core számítási erőfon’ás legyen, amelyhez
programok rendelhetőek. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem.
Processzor: Intel® Xeon® Gold 6242R Processor, vagy ezzel egyenértékű. Az
egyenértékűség feltétele, hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket
vagy jobbat biztosítson az egyenértékűként megajánlott termék, ez alól kivételt
képez a Core szám, melytől az Ajánlatkérő nem kíván eltérni:
•
•

Core szám: 20
CPU frekvencia: 3.1 6Hz

Teljesítményadatok a httns://www.cpubenchmark.net alapján (2020.01.07):
([Dual CPU] Intel Xeon Gold 6242R @ 3.1 GHz)
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o
o

Average CPU Mark: 34987
Single Thread Rating: 2444

MST-03
Memória: 768 GB RAM ECC minimum DDR4, memória bővítési lehetőség
~flzesen24darabs1oti.___________
MST-04
Tároló: 4 x 480GB belső SSD diszk hardveres RAID vezérlővel a belső
diszkek számára. A RAID vezérlőnek minimum 1 GB külön áramforrással
védett cache memóriát kell tartalmaznia. A diszkeket RAID-i konfigurációban
kell kialakítani.
MST-05
SAN csatolő: minimum 2 db, min l6Gbit/s FC port független kártyákon
biztosítva.
MST-06
Hálózati elérés:
—

-

MST-07
MST-O8
MST-09

minimum 2 darab, minimum 1. Gbit/s sebességű hálózati csatlakozó
minimum 4 darab, minimum 10 Gbit/s sebességű hálózati csatlakozó
minimum 2db független kártyán biztosítva, a hozzájuk tartozó SFP+
transceiver-ekkel együtt.

—

Menedzseihetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus
felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben ez
a funkció licenc köteles, úgy a licencet is bisztosítani kell.
Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, amely támogatja a gépek
távoli menedzsmentjét (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biztosít.
Operációs rendszer támogatás:
•
o
o

Red Hat Enterprise Linux 6+
Suse Linux Enterprise 11+
Oracle Linux

MST-10

A szervereknek rendelkeznie kell a megajánlott kereskedelmi Linux hardver
kop~patibilitási tanúsítványával.
MST-11
Redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug), minimum 94%
hatékonyságú tápegység, ami a teljes kiépítettség esetén is biztosítja egy
~~gy~ég kiesése esetén a működést.
MST-12
Egyéb, a szerverekkel együtt szállítandó eszközök:
o
.

•
‘

MST-13

Tápkábel,
Szerelő keretek, sínek,
Kábelvezető karok,
4 darab 5 méteres LAN LC/LC-0M4, 4 darab 5 méteres SAN LC/LC-0M4 és 1
darab 5 méteres Cat6a/7 UTP kábel.

A megajánlott eszközöknek teljes funkcionalitással illeszthetőnek kell lennie a
NISZ Zrt. által használt, meglévő központi NW management eszközök
valamelyikébe:
•
.

MST-14

DELL EMC OpenManage
HPEOneView

Legalább 12 hónap (I év) gyártói garancia kiterjesztés a hardver és szoftver
komponensekre.

Nyertes ajánlattevő feladatai az 7.1 ás 7,2 pontok kapcsán
•
o
o

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az 1. fejezetben
meghatározott budapesti helyszínekre
Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása
Eszközök bekapcsolása
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•
•

Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre
Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása

Leszállítandúk az 7.1 és 7.2 pontok kapcsán
o
o
o
o

A fizikai eszközök
Az eszközök jótállásra vonatkozó dokumentációk
Licencigazolások— amennyiben releváns
Licencinformációs adatlap amennyiben releváns
‘—

Játállással és gyártói garancia kiterjesztéssel kapcsolatos elvárások az 7.1 és 7,2
pontok kapcsán
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a 12 hónap jótállást és gyártói
garancia kiterjesztést. A jótállási és gyártói garancia kiterjesztési idő kezdete a tem~ék
mennyiségi, minőségi átvételének együttes teljesülésének az időpontja, amely a
teljesítésigazolás kiáll ításának együttes feltétele.
A jótállásra és az gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó feltételek:
‚.

JP1V-O1
‚JP1V-02
JPIV-03

SPIV-04
JPIV-O5
JPIV-06

I

I’’

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.
A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia.
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
• meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
• észlelt hibajelenség leírása,
o
hibabejelentés száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie a hiba
elhárítását.
Jótállás és gyártói garancia kiterjesztés keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfi issitéseihez.
Jótállás és gyártói garancia kiteijesztés keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
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V. részajánlat: Tároiási kapacitások bővítése SAN tároló bővítése II.
—

Beszerzési igény: két teljes mértékben identikus tárolási kapacitás bővítés specifikálása az
Ajánlatkérő I. fejezetében is definiálásra kerülő két budapesti szervertermében, mely
tartalmazza az ezt felépítő szoftver és hardver elemeket is.
Igény a jelen műszaki leírásban rögzített követelményeknek megfelelő, összeépített, minden
kiszolgálói infrastruktúra komponenst tartalmazó Központi SAN tárolók kapacitásának
bővítése, beleértve az infrastruktúra menedzsment képességeket is, az alábbiak szerint.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Cikkszám
Megnevezés
Mennyiség
Összesen Mennyiségi
(1
szállítandó
egység
adatközpont) mennyiség
—

e-20302868

Unity 7680 GB SSD

e-20303156
A3822926

A3508319

20

40

db

Unity DÁE

1

2

db

lvrprosupport4hr
Mission Critical
gyártói garancia
lYrkeepyourhard
drive

1

2

db

1

2

db

Az eszközök esetén lokalitás szempontjából 2 db azonos mennyiségű és minőségű tárolási
kapacitás bővítése, amely a két budapesti teljesítési helyszínen kerül elhelyezésre. Teljesítési
helyszínenként legalább 153 600 GB bruttó, azaz összesen legalább 307 200 GB bruttó tárolási
kapacitás bővítése (kizárólag 7680 GB kapacitású, SSD diszkeken biztosítva).
A megajánlott eszközök egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti
~kebead~ánlatot:
SAN~1bO1

Az eszközöknek teljes mértékben együtt kell működni az Ajanlatkérőnél már
meglévő EMC Unity 880F tároló eszközeivel.

SANII-02

Budapesti teljesítési helyszínenként legalább 153 600 GB bruttó tárolási
kapacítás bővítése.

SANII-03

Kialakítandó RAID tömbök:
• Minimum nettó 30 TB kapacitású, RAIDS (4+1+1)-es tömbökből
felépített, S SD lemezek felhasználásával.

SANIIO4

Forró tartalék diszekek használata SSD diszkek esetében: minimálisan 1 db
számosságban. Ezek nem számíthatoak a nettó tárteriilethez.
A megfelelő teljesítmény érdekében a konfiguráeióban alkalmazható

SANII-05

legnagyobb diszk méretek:
. 8TBSSD

SANH-06

RAID 0,1,10, 5, 6 támogatás
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SANII-07
SANIbO8

Kritikus hibapont nélküli (No-SPOF) architektúra.
Adatvesztés és adatmigráció nélküli teljesítmény növelés képessége a poitok
számának vagy sebességének növelésével.

SÁNII-09

A leszállított összes lemez befogadására alkalmas lemezfiókok.

SANII-lO

A kapacitásbővítést gyártói garancia megtartása mellett szükséges biztosítani.

SANII-1 ~ Hibás diszkek megtartásának lehetősége.
Infrastruktúra kialakítás ás integrációs feladatok
A kialakítás és integráció során legalább az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:
o
o

•
•

Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása,
Eszkozok bekapcsolása,
Megfelelő firmware verziók telepítése az eszkozokre,
Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása

iótállási ás gyártói garancia kiterjesztésí elvárások
Az Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre biztosítani kell a teljes körű (hardver és szoftver
elemekre is kiterjedő) 12 hónap jótállást és gyártói garancia kiterjesztés. Ajótállási és gyártói
garancia kiterjesztési idő kezdete a termék sikeres mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe
helyezésének együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának
együttes feltétele.
~ásraésaáitói°aranciakiteresztést~evonatkozófeltételek:
JSANII01
JSANII02
JSANII03

JSANII04
JSANII05
JSANJI06
JSANII07
JSANII08

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.
A hibabejelentést Ajánlatkérőnek 4 órán belül kell visszaigazolni.
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
•
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
• meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
• észlelt hibajelenség leírása,
o
hibabejelentés száma.
A bejelentéstől számított 8 órán belül el kelt kezdeni és legfeljebb kettő
munkanapon belül el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos hibát.
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási és gyártói
garancia kiterjesztési kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.
A jótállási és gyártói garancia kiterjesztési kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos valamennyi költséget —így különösen ajavítás díját, kiszállási díjat,
szállítási ~
Jótállás és gyártói garancia kiteijesztés keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftver&issítéseihez.
Jótállás és gyártói garancia kiterjesztés keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
_________

01da142/56

Leszállítandók
o

Leszállitott és üzembe helyezett eszközök;
Jótállásra és gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó dokumentáció
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VI. részajánlat: Meglévő VTL eszköz kapacitásbővítése
Meglévő VTL eszköz kapacitásbővítése
Beszerzési igény: Adatközpontonként minimum 120 TB, két telephelyen Összesen minimum
240 TB bruttó kapaeitásbővítés az Ajánlatkérőnél rendelkezésre álló, EMC DataDomain 6900as VTL eszközhöz.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:
Összesen Mennyiségi
Mennyiség (1 szállítandó egység
Megnevezés
adatlcözpont)
Cikkszám
mennyiseg
.

e-301-03144

OPTDS6OSHELF
1SX4TB SAS HDD

.

db

2

e-301-05103 DD DS6O SHELF
DD SOFTWARE
e-301-02396
UPG=CB
e-301-02425 DD Boost Base Lic
LIC REPLICATOR
e-301-02347
Upg
lYr ProSupport Next
Business Day Service
A3681922
On-Site gyártói
garancia
lYrkeepyourhard
A37651 16
drive

2
120
120
120

1
24(

db
db

24(
24(

db
db

2

db

2

db

1
1

Az egyenértékűség feltételei amennyiben az Aj án! atkérő nem a fenti eszközökre tesz
ajánlatot:
VTL-O1

Az eszközöknek teljes mértékben együtt kell működni az Ájánlatkérőnél már
meglévő EMC DataDomain 6900 mentési tárolóval.
VTL-02
Telephelyenként minimum 120 TB bruttó tárolási kapacitás bővítése a meglévő
eszközök ~
VTL-03
A bővítés csak 4 TB-os diszkekkel lehetséges.
X~cO~L Hibás diszk ~
VTL-05
A megajánlott kapacitáshoz tartozó diszkpolcok biztosítása.
VTL-06
Az alábbi szoftveres funkciók és ehhez szükséges licenee-ek biztosítása a teljes,
megajánlott bővítési kapacitásra:
•
Data Domain Retention Lock;
•
Data Domain Virtual Tape Library;
Data Domain Encryption;
.
DD BOOST;
‘
DD Rep~or;
VTL-07
Legalább 12 hónap (1 év) gyártói garancia kiterjesztés a hardver és szoftver
komponensekre.
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Jótállási ás gyártói garancia kiterjesztési elvárások
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a teljes körű (hardver és szoftver
elemekre is kiterjedő), legalább 12 hónap jótállást és gyártói garancia kiterjesztést. A jótállási
és gyártói garancia kiterjesztés kezdete a termék sikeres minőségi átvételének az időpontja,
amely a teljesítést igazoló bizonylat kiállításának feltétele.
Ajótállásra és gyártói garancia kiter~esztésre vonatkozó feltételek:
I

I

JvFL-01
‚JVTL-02
.JVTL-03

‚JVTL-04
JVTL-05

JVTL-06

I

I

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.
A hibabejelentést Ajánlatkérőnek 4 órán belül kell visszaigazolni.
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
• észlelt hibajelenség leírása,
• hibabejelentés száma.
A bejelentestől számított 8 órán belül el kell kezdeni és legfeljebb kettő
munkanapon belül cl kell hárítania a hardverrel kapcsolatos hibát.
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási es gyártói
garancia kiterjesztési kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költség~~jánlattevő viseli.
A jótállási és gyártói garancia kiterjesztési kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos valamennyi költséget így különösen ajavítás díját, kiszállási díjat,
szállítási költséget az Ajánlattevő viseli.
Jótállás és gyártói garancia kiterjesztés keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverMssítéseihez.
Jótállás és gyártói garancia kiterjesztés keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
—

—

JVTL-07
JVTL-08

____________

Teljesítéssel kapcsolatos feladatok
Nyertes ajánlattevő feladatai
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközökszállítása ajelen Műszaki leírás
1. fejezetben meghatározott budapesti helyszinekre, a szerződéstervezetben meghatározott
határidőknek megfelelően. Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók
felragasztása (még a szállítás előtt).
•

Eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
o az eszközökfizikai beszerelése,
o helyi összekábelezés,
o kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
o eszközök bekapcsolása,
o megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
o státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
o az Új eszközök illesztése a bővítendő eszközökhöz, a meglévő bővítendő eszközök
garanciavesztése nélkül
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Leszállítandók
e
o
o

Lesz~Ilított és üzembe helyezett eszközök;
Licenc igazolások;
Jótállásra és gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó dokumentáció
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2. számú melléklet a SZL 102 1299 nyiivántartási Számú szerződéshez
Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
5. részajánlat

Cikkszám
Termék
(Terrnékazonosító (szolgáltatás)
)
megnevezése
e-203-02868
e-203-03156

A3822926

A35083i9

Szerződés
azonosító

Unity 7680 GB KMO1O1SRV
SSD
Ti?
KMO1O1SRV
Unity DAB
Ti 7
iYr ProSupport
4hr Mission KMO1O1SRV

Critical gyártói
T17
garancia
iYrkeepyour KMO1O1SRV
hard drive
Ti?

Mennyiség
Mennyiségi
egység

Egységár
[nettó HUE]

Öszesen ár
[nettó HUF]

40

db

4387 650F

175506000?

2

db

455 896 Ft

911 792 F

2

db

9óii300F

19222600?

2

db

667 920Ft

1335840?

Mindősszesen (nettó Ft):

196 976 232 F

A megajániott termékeket 27 % ÁFA terheli.
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3. számú meJléklct a SZL 1021299 nyilvántartási Számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn.
H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

I

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TiBjóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
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;
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
űóteuesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

Q3

+36 1 459 4200

info@nisz.hu
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4. számú melléklet a SZL 1021299 nyilvántartási számú szerződéshez
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~
feltételnek való megfelelésről

(6) bekezdésében foglalt

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Areus Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.
Cégjegyzékszánt 01-10-047135
Adószám; 23469507-2-41
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató
Cégnév: ATOS Magyarország Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Cégjegyzékszánt 01-09-710062
Adószám; 10378 144-2-41
Képviseletében eljár; Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév: Poll Computer PC Kft.
Székhely: 2613 Rád, Liget u. 3.
Cégjegyzékszám; 13-09-081942
Adószáni; 11820534-2-13
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév; RacioNet Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Hausztnann Alajos u. 3/A.
Cégjegyzékszáin; 01-10-045565
Adószám; 13846606-2-43
Képviseletében eljár; Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév; SERCO Kft.
Székhely; 1037 Budapest, Bécsi űt 314.
Cégjegyzékszám; 01-09-709321
Adószám; 12906240-2-41
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév: Silicon Computers KR.
Székhely: 1118 Budapest, Zólyomi (it 23.
Cégjegyzékszám; 01-09-465189
Adószám; 12095144-2-43
Képviseletében eljár; Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zn.
Cégnév; WSI-1 KR.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzékszáni: 01-09-461038
Adószám; 12048898-2-43
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
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Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, bogy az általam képviselt Areus Zrt. ATOS Magyarország Kft.,
Poli Computer PC Kft., RacioNet ZrL, SERCO KR, Silicon Computers Kit., WSH Kft. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. 5(1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hegy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-ét
haladéktalanul Írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejön szerződést a a DKÜ Zrt.
jogosult felmondani, vagy attól elállni.

‚2021

..

(ceg~egyz re jogosult vagy szabalyszeruen
meghatalmazott képviselő aláírása)

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a,) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkonnányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a ktiltZildi állam, a kUItbIdi helyhatóság, a ktiltbldi állami Vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b,) az olyan belföldi Vagy külfbldi jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amety
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 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
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerütésérőt szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadórót szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültbldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tula~donnal, befolyással vagy szavazati
joggatbírójogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennáltnak~
e) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely niegfelel a kővetkező feltételeknek:
cc,) vezetó tisztségviselői megismerhetők,
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-nt meghaladó részesedéssel,
cc,) székhelye as Európai Unió tagállamában, as Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részeg államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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5. számú melléklet a SZL 1021299 nyilvántartási Számú szerződéshez
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ó-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Áreus Infokornmunikációs Zártkörűen Működő
Areus Zn.
Részvénytársaság
CépieEyzék szán’, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-41
Uniós adószám: HU23469507

J

Kapcsolattartó adatai
Név: Nagy Dániel

Beosztás: account marrnger

Telefonszám: +3630205 9737
E-mail cím: daniel.nany~areus.1w
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 037 Budapest, Montevideo u. 5.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székiielytöl (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, ira’nyítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma: 1 1600006-00000000-64985936

Bankszámla devizaneme; 1-IIJF

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

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:

NEM

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: NEM

Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

NEM
Fordított adózás [áfa Iv. 169.~.(n)]:

Kelt.~i~ ~2~.O5.25.

Önszámlázás [áfa Iv. 169.~.W]:

NEM

k~

Cégs rű aláirás

Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM

Areu3 ln~okommw1ikádós Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 5.
AdÓszám: 23469507-2-41
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7. számú melléklet a SZL 1021299 nyilvántartási számú
szerződéshez

34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0
Licencinformációs adatlap
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KUTÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e
mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termélduformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Szoftver csoport neve.
Szoftver mennyisége:
Licenc csoport neve:
Liceric mennyiség:
Szoftver/licenc státusz
Igen
Nem________
Aktív:
Igen
Nem
Kiosztott:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, FUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):
Server +
Installation
Users
CAL
Metrika:
Processor
Core
Egyéb
Nem
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés:
Igen
Nem
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Igen
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid fromév.hó.nap
to):
Igen
Előfizetés (subscription):
~INem
év.hó.nap
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross
Igen
Nem
edition rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége
Nem
Igen
(downgrade rights):
Igen
Nem
Nyelvi verziók használatának ~

I

______

Dátum
Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása
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34-NY6 Licencinformációs adatlap
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8.0
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Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM8 azonosító)
Számlaszám (adóiigyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a
teljesítés, kötelező kitölteni.
Lieencátadó adatai
Cég neve: A szoftveitentéket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-rnailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésíí 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 szoftvertermék átadójának.
Termékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatárajogosult 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 szof’tverterniék gyártójának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése ás
verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Licene csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltlintetni gyártói metrika
szerint.
Szoftverllicenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.
Kiosztott: A kiosztott (használatban) ás a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megjelölve.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a szárnlán feltűntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. I-IIJF, 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.
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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
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 terniékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és 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:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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8. számú melléldet SZL 1021299 nyilvántaitási számú szerződéshez
Összerendelő táblázat
Leltár
I
azono
sító

Típusszám
az
eszközön

Megnevezé
s

Gyári
szám

Egyéb
azonosító
(IMET
szám,
MAC
Address)

Főeszköz
i/n

db

Szülő
eszköz
leltári
száma*

NISZ
szerződés
száma

Telephely
Szállítási
címe

Szál
lító
neve

‚
I
I

Megjegyzés:*
Ha (főeszköz I/N) n-el jelölt, azaz beépülő tartozék elem, akkor kell ezt a cellát tölteni a főeszközének leltári számával
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