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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

„I(ormányzati Adatközpont bővítéseként Számítási kapacitás, Storage és VTL eszközök
szállítása, bővítése a „VHSZ” c. projekt vonatkozásában”

tárgyú közbeszerzési eljárás

1. részajánlat
Pengekeret (blade chassis)

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokominunikációs Szolgáltató Zártkörűeu Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
Intézmény azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai U. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10
041633, adószám: 10585560-2-44, bankszárnlaszám: K&Fl Bank Zrt. 10403239-00027l83-00000001
képviseli: Bancsies Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről:

Cég neve : Sysman Informatikai Zrt.
DKU azonosító: 200365
Székbely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. 1. em.
Cégjegyzékszám: 01 10044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszáinlaszám: 10 l00833-56598700-0l 000001
Képviseli: l-lermesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató, és

Cég neve: CLARMONT I. S. Kft.
OKU azonosító: 201318
Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.
Cégjegyzék szám: 01 09 870288
Adószám: 13730848-2-41
Bankszáinlaszáni: 10300002-10465091-49020016
Képviseli: Tapodi Romanov Mihály
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató, és

Cég neve: DOCAGE KR
DKU azonosító: 200528
Székhely: 1025 Budapest. Pálvölgyi (it 53.
Cégjegyzék szám: 0109719058
Adószáni: 13107406-2-41
Bankszámlaszám: 10402142-50526790-48571005
Képviseli: Sárdi Tamás János
Képviselő titulusa: ügyvezető. és

Cég neve: GAMAX KR.
DKU azonosító: 100160
Székhely: 1114 Budapest, Bartók Bela út 15 d. 111$.
Cégjegyzék szám: 01 09067822
Adószám: 10383571-2-44
Bankszúmlaszám: 10102093-57428400-01000005 /1
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Képviseli: Dr. Homonnay Géza
Képviselő titulusa: ügyvezető, és

Cég neve: MVM BSZK Zrt.
DKU azonosító: 201288
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 54.
Cégjegyzékszám: 0110048180
Adószám: 25010075-2-43
Bankszám aszám: I 1600006-00000000-67634017
Képviseli: Varga Zoltán Attila és Juhász Tamás
Képviselő titulusa: vezérigazgató és igazgató, és

Cég neve: 5Cl-Hálózat Zrt.
DKU azonosító: 200082
Székhely: 1142 Budapest, Szihalom u. 7.
Cégjegyzék szám: 0110043883
Adószám: 12402179-2-42
Bankszámlaszám: 10700024-04504001-51100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

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

1. Á szerződés létrejöttének előzménye:

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

KM azonosítószánia: KMOIO4SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2022. január 26.
KM keretösszege: 90.000.000.000 forint ± áfa.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKÚ Zn. tépett.

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 számlakiállitást a Sysman Informatikai Zrt. teljesíti, a Szerződést —

meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös ajánlattevők kijelentik.
hagy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesitéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

1.4. Eladó. jelen szerződés aláírásával kinyilvánhja. bogy ismeri és a szerződés teljesitése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát. annak megvalósítását érintő
‚alaniennvi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (I. számú melléklet) foglaltakat.
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2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — informatikai beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
A DKÚ Zrt. a Kormány — a DKU rendelet 30. ~ (7a) bekezdése szerint hozott - egyedi döntése alapján
a Vevő, mint Ajánlatkérő javára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 105. ~ (2) bekezdésének b) pontja alapján folytatta le a „Kormányzati Adatközpont
bővítéseként Számítási kapacitás, Storage és VTL eszközök szállítása, bővítése a „VHSZ” c.
projekt vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési eljárást (atovábbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő
informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében, mely közbeszerzési eljárási. részajánlatában
ban: „Pengekeret (blade chassis)” az Eladó, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatással bíró
ajánlatot adó ajánlattevő került nyertesként kihirdetésre, ezértjelen szerződés alapján Vevő megrendeli
és megveszi, az Eladó pedig eladja, leszállitja és üzembe helyezi a jelen szerződés 2. számú
n’ellélcletében meghatározott, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki
követelményeknek megfelelő termékeket.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele annak mindkét fél által aláírása, továbbá, az,
bogy ajelen eljárás fedezetét biztosító Fejlesztési Közszolgáltatási Szerződés (továbbiakban:
KSZ) hatályba lépjen Vevő, mint Támogatást igénylő szervezet és a Belügyminisztérium, mint
Támogató között.’

3.2. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi 3.1. pontban hivatkozott feltétel
teljesül. A szerződés hatályba lépéséről és annak azonosító számáról Vevő köteles
haladéktalanul tájékoztatni Eladót. Amennyiben Támogató a Vevőt arról tájékoztatja, hogy a
KSZ nem kerül megkötésre, úgy erről a Vevő haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül
tájékoztatja Eladót.

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

3.4. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen
szerződés hatálybalépését követő 90. napon belül kell leszállítania és üzembe helyeznie,
továbbá a kapcsolódó dokumentumokat átadnia.

3.5. 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
(a továbbiakban: garanciakilerjesztés vagy gyártói garanciakiterjesztés) jogosító igazolások,
nyilatkozatok, licencigazolások (amennyiben értelmezett) esetében a teljesítés elektronikusan történik,
melyeket a licensz@nisz.hu cimre és másolatban a LiceneeAdmin@nisz.hu e-mail címére kell Eladónak
inegkuldenie. A licencek átadásáról a számla kiállításakor Eladó a 6. sz. melléklet szerinti

I Az eljárás fedezetét szolgáló niegLötött KSZ számát és pontos nevét Vevő haladéktalanul inegküldi Eladó részére annak
hatál) ha lépését kö’ elően.
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Licencinformációs adatlapot köteles átadni Vevő részére. A papír alapú dokumentumok átadásának
helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.

5. A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljesitésigazolás

1. A teljesí’ésre vonatkozó általános szabályok

5.1.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező eszközöket a 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
rendeltetésszerú 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 funkcionalitáshoz szükséges licenceket.

5.1.3. Eladó — a fentieken túl - köteles Vevőnek elektronikus adathordozón átadni vagy elektronikus
úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés keretében szállított termékek rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, -

amennyiben értelmezett- a licenc szerződést, a forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó
okmányokat, a műszaki leírást, valamint a garanciakiterjesztés igénybevételére jogosító mindennemű
dokumentumot. A jótállásra és garanciakiterj esztésre vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni
a termék gyári számát, valamint ajótállás és garanciakiterjesztés kezdetét és időtartamát. A jótállás és
garanciakiterjesztés igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadásáról a Vevő nyilatkozatot állít ki
(vevői nyilatkozat).

5.1.4. Amennyiben értelmezett, Eladó köteles ajelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott
funkcionalitáshoz szükséges licencek (termékek) jogszerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő
készlet elérhetőségét, a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését, valamint a
licenckulcsok egyedi azonosítóját —a továbbiakban telepítőkészlet elérhetősége, gyártói kód és
licenckulcs együtt: lkencigazolás — a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott címekre megküldeni
vagy papír alapon átadni.

5.1.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
cínike (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 üzemszerű működést ne zavaija, a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja
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. Eladónakjelen szerződés hatálybalépését követő
két niunkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott
kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre hocsátásával kapcsolatos
kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja. átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.1.7. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt niunkanappal írásban, elektronikus úton
értesíteni Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról jelen
szerződés 14. pontjában megadott értesítési címen. Az értesitési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő
a leszállítort eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő munkanapon kezdi mcg.A szállítás és az
átvétel közötti időben a rerniék(ek’) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.1.8. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egvidejüleg köteles Vevő kapcsolatLrtója és Ve’ 5
központi raktára részére a m~,ho,poimraknr (I nis’ Itt’ e—mail cimére elektronikusan, szerkeszthető
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formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a jelen szerződés mellékletét képező, Eladó által kitöltött
Osszerencielő táblázatot (továbbiakban: Osszerendelő táblázat), melynek valamennyi leszállitott
termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. termék megnevezése,
. termék gyártói termékkódja,
. termék gyári száma,
. termék leltári száma,
. termék egyéb, eszköztipusrajellemző azonositója (IMEI szám, MAC address)

Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó sablonja Jelen szerződés?. számú melléklete.

Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen 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 értesitenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése
nem zárja ki a késedelmes teljesítésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.

5.1.11. Amennyibenjelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül
is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó
egyidejű késedelmét kizátja.

5.1.12. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól
dokumentumot űelen szerződés melléklete).

5.1.13. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

2. Átadás-án’ételre 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 helyszínekre — helyszinenként
azonos darabszámban, a műszaki leíráshan meghatározott termékeket és az azokhoz tartozó tartozékokat
leszállítani.

liardverek ótadás-átvételére vonatkozó szabályok

A) mennyiségi átvétel

5.2.3. A mennyiségi átvétel — ajelen szerződésben meghatározott előzetes értesitést követően —jelen
szerződés -LI. pontjában megadott teljesítési helyeken történik hétfötől-csütörtökig 8:00-14:00 óra
között. pénteken 8:00-12:00 óra között.

5.2.4. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Ve”ő képviselője részére átadni papír alapon
a jelen szerződés 5.1.8. ponija szerinti Összerendelö táblázatot. A dokumentum átadása az átvétel /
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megkezdésének feltétele.

5.2.5. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy:

- a leszállitott 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 előírásoknak,
- 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 szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének valamint
Jelen szerződés azonosítószámának) aláírásával igazolja. Az átadás-átvételről a Felek átadás-átvételi
jegyzőkönyvet készítenek Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges
rögzíteni:

- sz átadás-átvétel időpontja, helye,
- felek jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
- sz átadás-átvétel tárgyát képező termék egyedi azonosítója (gyári száma),
- az átadás-átvétel tárgyát képező termék garanciális idejének megjelölése.

5.2.7. 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 mennyiséggel,
- a leszállított termék nem felel megjelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződésben előírt

tartozékokat.
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen 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:

- sz 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 átadás-
átvételi eljárást folytatnak It melyre sz 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) ü7embe helyezés. minőségi átvétel

5.2.11. Eladó a mennyiségi átvételt követően köteles a termékeket üzembe helyezni. A sikeres üzembe
helve7és előfeltétele a minőségi átadás-átvétel megkezdésének.
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5.2.12. Az üzembe helyezés részletszabályait az 5.2.13. pont tartalmazza. Az üzembe helyezés
Iezárásaként, - 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. Eladó az üzembe helyezés keretein belül a következő feladatokat végzi el:
- az eszközök fizikai beszerelése,
- helyi összekábelezés,
- kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
- eszközök bekapcsolása,
- megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
- státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
- az új eszközök illesztése a bővítenclő eszközökhöz, a meglévő bővitendő eszközök

garanciavesztése nélkül,
- átadás-átvételi lesztek lefuttatása.

5.2.14. Eladó az üzembe helyezés keretein belül és azt követően a következő dokumentumokat adja át
a Vevő részére:

- Üzembehelyezési jegyzőkönyvek

Ajótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát, valamint ajótállás és
garanciakiterjesztés kezdő időpontját és időtartamát

5.2.15. Vevő a termékek minőségi átvételét megtagadhatj a, amennyiben a termékek az üzembe
helyezést követően nem felelnek meg az 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,
- Vevő kifejezett nyilatkozata ana vonatkozóan, hogy a minőségi átvétel sikeres volt-e,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.2.l’7. Mnennyiben Vevő a minőségi átvételt megtagadja, ajegyzőkönyvben rögzíteni kell az át nem
vett termék(ek) azonosító adatait (típus, gyártmány, gyári száni, vonalkód szám) az átvétel
megtagadásájiak az indokát, Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges
észrevételét. A minőségi átvétel megtagadása esetén Eladónak Új eszközt kel) szállítania, melynek
átvételére az 5. pontban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3. TeQes!tésigazolás

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
sikeresen lezárult. illetve Eladó átadta Ve’őnek a jótállás dokumentumait és a gyártói
garanciakiterjesztés igényhevételéhez szükséges elérési utat.

5.3.2. Eladó a teljesítést kö’etően haladéktalanul köteles Ve’önek átadni azaláhhiakat:

7
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- 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 jótállás és gyártói garancia kiterjesztés igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását
igazoló vevői nyilatkozatot,

mely(ek) átvételét követően Vevő aKbt. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott határidőn belül kiállítja
a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (3. számú melléklet). Szerződő Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés
tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

5.3.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem, vagy nem teljes körűen, illetve nem megfelelő tartalommal adja
át.

5.3.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
niegilletik. Vevő továbbájogosult aPtk. 6:127. * (2) bekezdésében biztosítottjogával 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
(továbbiakban: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit
a Vevő (intézmény) a DKR-ben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás,
illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak).
Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba
fogja állítani a folyamat státuszát.

5.3.6. A Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DICE, amennyiben a teljesítést elfogadta.

6. Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

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

6.2. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Eladó a Kbt. 138.
* (3) bekezdésére figyelemmel a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt
álló alvállalkozót.

6.3. Eladó felelősséget vállal. hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel.
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszániol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozotlak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

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

A fizetendő ellenérték:
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7.1. Az Eladó ajelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki követelményeknek
megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

7.2. Az Eladót szerződésszerű teljesítés esetén megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke): nettó
19 849 168,- Ft + ÁFA, azaz nettó tizenkilencmillió-nyolcszáznegyvenkilencezer-százhatvannyolc
Forint + általános forgalmi adó.

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

7.3. A 7.2 pontban meghatározott nettó ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a
Forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a
kiszállítás díját, ajótállás és gyártói garanciakiterjesztés költségét, de nem tartalmazza - sem a termékek,
sem a szolgáltatások esetén - az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési díjat. A beszerzési díjat
a Vevő a DKÜ rendelet 14. * (6) bekezdése alapján közvetlenül az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére
fizeti meg. A DKÜ rendelet 14. ~ (2) bekezdés d) pontja alapján a beszerzési díj alapja a
keretmegállapodás alapján lefolytatott közbe-szerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± APA.

7.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alan kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.

8. Fizetési feltételek:

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

8.2. Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem megengedett.

8.3. Eladó jeleit szerződés teljesítéséért egy darab számla benyújtásárajogosult.

8.4. Eladó a jelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján, a jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve kiállított
számlák ellenében jogosult, amelyet Eladó a szerződésszerű teljesítését követően Vevő által kiállított és
mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet, a továbbiakban: TIB) alapján,
annak kiállítását követően a mindenkori Afa tv-nek megfelelően állít Id és azzal együtt nyújt be
Vevőnek. A számlák mellékletét együttesen kell, hogy képezze a TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyv
egy-egy példánya, valamint az Eladó által kitöltött Licencinformációs adatlap (6. számú melléklet).
Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem
felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni az Eladónak. A számlákon csak az előzményben ismertetett
KM hatálya alá tartozó tennékeklszolgáltatások szerepelhetnek.

8.5. Eladó tudomásul veszi. hogy a szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. ~ (1). (6)
bekezdésében ós a Ptk. 6:130. * (»-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a számlák
kézhezvételétől vagy elektronikus számla befogadó e-mail címre érkezésétől számított 30 napon belül,
banki átutalással kerül kifizetésre az Eladó részére, amely idötartainba nem számít bele az esetleges
számlareklamáció ideje.
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8.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő központi iktatójába
(1389 Budapest Pf.: ~33.) küldi. Vevő a Kbt. 27/Á’ * alapján lehetővé teszi elektronikus számla
befogadását az e_invoice@nisz.hu címre.

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

8.8. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállitani:

Á számlán szerepeltetni szükséges:

a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,
b) Vevő nevét (NISZ Zn.) címét, adószámát, és az általa megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételétői számított 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 általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa
tv.) 169. ~ és elektronikus számla benyújtás esetén a 175. ~ szerinti előírásoknak.
g) a számlán fel kell tüntetni a finanszírozó KSZ nevét és azonosító számát

8.9. Késedelmes fizetés esetén Vevő a iNk. 6:135. ~ (I) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot
fizet Eladónak.

8.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
8.6. pontban meghatározott címre (központi iktató vagy e-mail) nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

8.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a következő banki munkanap a száínla kiegyenlítésének határideje.

8.12. Eladó a szerződés aláirásakor köteles nyilatkozni adatairól a „M’ilatkozat Paríner adatairól” (4.
sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.

8.13. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (I) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.14. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a kölfüldi adóilleékességű Eladó köteles sz egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni. hogy az illetősége szerinti adóhalóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.

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

8.16. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében.
cégforniájában. adószámáhan, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon
belül köteles Vevőt írásban értesíteni. valamint megküldeni a treasurv~bnisz.hu e-mail címre.

8.17. A számlához a Kbr. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell.

8.18. Eladó ajelen egyedi szer7ödésböl eredő kö’etelését nem engedményezheti harmadik személyre.
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9. Jótállás, gyártói garancia kiterjesztés

9.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított eszközökre (ideértve ahardverek működéséhez szükséges
kiegészitő szoftvereket is) jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott feltételek
szerint 36 hónap garancia kiterjesztést ás KM szerinti jótállást vállal. A jótállási idő ás a gyártói
garanciakiterjesztés kezdete a termékek mennyiségi és minőségi átvételének (sikeres üzembe
helyezésének) az együttes teljesülésének az időpontja. A jótállásra egyébiránt a keretmegállapodás
rendelkezései iráiwadók. A termékek jótállásának kezdőidőpontját fel kell tiintemi a Teljesítést Igazoló
Bizonylaton.

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

9.3. Eladó ajelen szerződés teljesítése során a hét minden munkanapján 09-17 óra között hibabejelentési
lehetőséget biztosít Vevő számára. Felek rögzítik, hogy az Eladónak a bejelentést követő munkanapon
09-17 óra között a meghibásodott eszköz helyszínén meg kell kezdenie a hiba elhárítását.
Vevö Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:
. telefon: ±361 8833470
. E—mail—en: ~ipporl ii n h

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 (elszállításiivisszaszállitási helyszín),
— hibabejelentés száma.

9.5. Hardverhiba esetén a hibát a meghibásodás helyszínén, a hiba bejelentését követő 48 órán belül
el kell hárítania. Amennyiben Eladó a hibát kettő munkanapon belül nem hárítja el, késedelmi kötbér
fizetésére köteles, melynek mértékét jelen szerződés 10. fejezete tartalmazza.

9.6. A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során meggyőződik
arról, bogy a hiba kijavitása 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:

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

9.8. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkairész jotállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számitandó. de nem lehet rövidebb, mini a termel’ hatralé’o jótallas ideje. A kicserélt hibás alkatrészek
az Eladó tulajdonába kerülnek.
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9.9. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótá lási és garanciakiterjesztési kötelezettségét
nem vagy késedelmesen teljesíti. Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

9.10. A jótállási kötelezettség és garanciakiterjesztés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget —

így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét kiszállási díjat, szállítási
költséget — Eladó viseli.

9.11. Szoítverhiba esetén a hibát a termék gyártójajavítja.

9.12. Eladó jótállás és gyártói garanciakiterjesztés keretében a 9.1. pontban meghatározott idő alatt az
alábbiakat biztosítja:

- bővebb (publiktisan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokurnentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;
- ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések
dijmentes letöl tési lehetősége.

9.13. Eladó a 9.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében jelen az eszközök szállitásának
napján megadja Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjének azt az 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. 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 (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek
ajelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (j ogszavatossági vál lalás).
Jelen pontban meghatározott felelősség’vállalás Eladót jelen szerződés megsz~ínését 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.

9.15. 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 kielégítését magáravállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden
olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését. gyakorlását kotiátozza vagy akadályozza.

10.2. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés tol jesítésének vonatkozásában jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére történő, jelen
szerződésben szabálvozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelke7ési
jogosultsá~okkal rendelkezik.

10.3. Eladó szavatolja. hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más szeniélvt is igénybe vesz. ezen természeles és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt.
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melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem
korlátozzák vagy akadályozzák.

104. 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 és a meghiúsulásjogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.5. Eladó vállalja, bogy félként vesz részt minden, Vevő ellenjelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
inegtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító inellékkötelezettségek

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 — késedelmi, hibás teljesítési vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. Amennyiben Eladó ajelen szerződés szerinti feladatait a teljesítési határidőig nem teljesíti, Vevő
késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a
késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi Kötbér
alapja a késedebnesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja. Jelen pont
alkabnazása szempontjából a nap kifejezésen naptári nap értendő.

11.3. Eladó hibásan teljesít, ha az termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Eladó hibás teljesítése
esetén Vevő hibás teljesitési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés I-
10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A
hibás teFesitési kötbér alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap kifejezésen naptári nap értendő

11.4. 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult az egyedi szerződést felmondani, vagy attól
elállni, mely okán Eladó meghiúsulási kőtbér 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 a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesitőt állít ki. melynek összegét jogosult az Eladót megillető dijba
beszámnítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Eladó tudomásul veszi, hog’ a Ve’ őjogosult a Kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve,
hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A P1k. 6:187. * (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti kötbér
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

11.9. Ve’ő a kötbérigémnről kömbérériesítőt állít Ki. melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
heszámitani. Vevő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a díjból visszatartani a
Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.
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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. 5-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, hibás teljesitési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 9., 10. fejezeteiben szabályozott esetekben,
d) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságára vonatkozóan,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által
megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.

12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítéséveL azonnali hatállyal felniondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.

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

12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és garanciakiterjesztés hatályát nem érinti.

12.8. Vevő köteles a szerződést felniondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn. és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

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

a) az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet amely
tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés 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. 5(1) bekezdés k,) pont kb) alpontjában meghatározott Feltétel.

13. Titoktartás, Ádatkezelés

13.1. Eladó vállalja, bogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés léiw’eges tartalmáról.

13.2. Felek tudomással bíniak arról. hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani. amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
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került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtiithatja.

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
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. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, azEladó
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 CMI. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az
üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kivill helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2O~6/679.
számú rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet értelmében Eladónak kizárólag — a jelen Szerződés
teljesítésével összefüggésben — 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 rögzitik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzitett kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást niegadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név. e-mail. adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhelőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, a Jelen szerződés megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a
kapcsolattartó személye változik, Úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb
irt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat
érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik. hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésröl szóló tájékoztatásában kitértek arra. hogy a szerződésrc vonatkozó kötelező iratmegőrzés
időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve
jogszabál) álla] szabályozott hatósági. bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre
kerülhetnek.

13.11. Felek tudomásul veszik. hogy a kapcsolattartóként mc~elölt személy a GDPR rendelet ló. és
18. cikkével összhangban kérheti a személ5 es adatainak hel3 esbílését. kezelésének korlátozását, illet’ e
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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 sz
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, bogy ajelen szerződés időtartama alatt. valamint azt követően is. kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédeln,i szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezés jogról és az inforniációszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („lnfotv.”), valamint a GDPR rendelet rendelkezéseit.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.l.Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattarlásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Szlanka Lajos
Beosztása; Projektmenedzser
Mobiltelefon száma: ±36305976850
telefon száma: ±3618967406
e-mail címe: szlanka.lajos(~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Fodor Endre
Beosztása: Partner
Telefonszáma: ±361 8833471
Mobiltelefon száma: ±3620 999 9935
e—mail címe: endre.foclor a svsman.hu

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

Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató

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

14.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden. jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül. sz írásban és
- írásban igazolt személyes átadással.
- tértivevényes ajánlott levélben.
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-inailben.

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

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

15. Vis Major

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

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerzödésszerű
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, fbldrengés, 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;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.

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 maior miatt a teljesitési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő ~5 naptári napot. a Vevőnek jogában áll — választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

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 nemérinti.

16.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindenr annak érdekében. hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos térivről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban tájékoztatni.
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16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdéséről 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. Á jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

16.5. Á 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 teljesítéséröl, 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 niellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

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

16.9. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. *0) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy
a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított $ napon belül -

köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

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

I. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt terméklszolgáltatás- és árlista
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (amennyiben releváns)
6. számú melléklet: Licenc-információs adatlap (amennyiben releváns)
7.számú melléklet: Összerendelő táblázat

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

jóváhagyólag írják alá.
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1. számú melléklet a. nyilváiuartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

1 A beszerzés tárgya

A beszerzés célja az Ajánlatkérő adatközpontjában számítási kapacitás, infrastruktura
biztosítása az alábbiak szerint:

. Pengekeret (blade chassis) - 1. részajánlat

. Pengeszerver (blade) - II. részajánlat

. Tárhely kapacitás bővítés (storage) — III. részajánlat

. VTL mentési tároló bővítés — IV. részajánlat
Szállítási helyszínek (adatközpontok):

. „A”: 1117 Budapest, Fehérvári üt 70.

. „B”: 1121 Budapest. Konkoly-Thege Miklós (it 29-33.

1.1 .Általános rendelkezések

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.

2 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

2.1 Az eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

Az 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).
Figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
4z osító 1(6’ telmény
K-i A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a

villamos ellátás és a hűtési igén) nem haladhatja meg a raekszekrényenként a
korifigurációra vonatkozólag átlagosan 6 kW/ 47U (raek)-et, (egyedi esetekben
maximum 12 kW—ot .

K-2 A konfiguárció minden hardvereszközénél előírás. hogy raekszerkényben
beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja
ki.

K-3 Minden eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és támogatás
vesztése nélkül — az Ajánlatkérőnél lévő. 47 Ii 600 1~00 mm
rackszekrén) be.
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K-4 A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 0M4, LCIPC
LC/PC), az Ethernet kábelezés 10 Gbps, optikai kábelekkel történik (10
GBase-SR, MM 0M4, LC/PC-LCLPC). A menedzsment csatlakozás 1 Gbps.
réz alapú Cat.6a UTP kábeleken történik. Az eszközök csatlakozási felületének
ehhez kelt alkalmazkodnia.

Környezeti igények

K-5 Hőmérséklet tartomány:
. Működési:+16 +30C
. Tárolási: 0 +40 C
. Páratartalom: max. 80% lecsa ódásmentesen.

Megbízhatóság

K-6 Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív
fo asztók.

K-7 Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés
közben külön-külön, e esével cserélhetők Ic enek.

2.2 Egyéb szükséges általános kiegészítők, feladatok

K-8 A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikáciőt és működést lehetővé tévő eszközök,
csatlakozók és kábelek.

K-9 Az eszközök fizikai össze- és beszereléséliez szükséges minden eszköz
alkatrész.

2.3 Eszközök elhelyezése

K-b Az eszközök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x
1200 mm alapterületű, Rittal TS IT 47 U magas rackszekrényekben kell
elhelyezni.
Ajánlattevő raekbeültetési tervet készít, melyet ajánlatkérő kivitelezés előtt
jóváhagy
A Rackszekrényben a felső 4 Unit és az 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 üzemét ne
veszélyeztesse. A rack szekrények megmaradat Üres unit helyeit a Rack-be
illeszkedő blank panelekkel kell lefedni, melyet ajánlattevő biztosít. A rack
szekrényen belüli patch kábeleket gyűrűs rendező paneleken keresztül kell
vezeMi.

3 Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerver eszköz, pengekeret, tároló
kapacitás bővítése, valamint mentési tároló bővítése

Az eszköz fizikai elhelyezésére a .2 l-Iardver elemekkel kapcsolatos általános elvárásolC
fejezetben kifejtett szabályok vonatkoznak.
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3.1. Pengekeret (blade chassis) - 1. részajánlat

Igény: 2 darab azonos kialakítású pengekeret, adatközpontonként azonos mennyiségben ] - 1
darab elhelyezésével.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér ajánlatot:

P3196988

A3259491

A37 14501

A3380298

A3612458

A3563830

PowerEdge MX?000

lYr ProSupport Next Business Day Service On-Site
gyártói garancia

Redundant Chassis Management Controller

C19 to C20, PDU Style, 2.SM Power Cord

Rack Rails

Dell EMC MX71 lőN

2

6

2

12

2

4

A3231605

A3474370

S26361-F3417-
Ló 10

lYr ProSupport Next Business Day Service On-Site
gyártói garancia

Dell Networking Cable, MPO12-DD to 2xMPO12,
Fiber Breakout Cable, MMF, 0M4, Optics Required

Cable CAT6A S/STP, RJ4S, length lOm

12

4

12

A pengekeretek egyenértékűségének feltételei amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti
termékekre ad ajánlatot:
Atonositó Követelni
P-O1 A pengekeret biztosítsa a minimum 0,8 szerver/U sűrűséget, és minimum 8 db

önállóan kezelhető @1. fizikai ki-, beszerelés, bővítés, javítás stb.) 2 processzoros
kiszolgáló behelyezhetősé3ét maximum lOU méretben.
A penge keret legyen alkalmas számítási kapacitást tartalmazó és tároló
ka • acitást tartalmazó en°cszerverek befo adására is.
Rehdelkezzen távoli menedzsment lehetősé el a keretre és a engékre.
Redundáns menedzsment modullal rendelkezzen.
Redundáns IPMI 2.0 menedzsment interfésszel rendelkezzen, a pengékre is
használható módon.
Legyen Ichetőség a pengekeretekben lévő összes komponens (táp, hűtés,
felügyeleti modulok, hálózati (LAN/SAN) eszközök, szerverek stb.) egy pontból
történő kezelésére, konfigurálhatóságára.

P-06 Gyártói támogatás megtartása mellett legyen lehetőség meglévő PowerEdge
IvDC7000-es Master típúsú pengekeretekhez (Dell EMC MX9I 16N s’vitch-hez)
való csatlakoztatásra.

P-02

P-03
P-04
P-os
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P-07 A keretben lévő switchnek, mely más kerettel való kapcsolatért felelős az alábbi
funkcioiialitásokat kell tudnia:

. Lehetőséget biztosít további penge keretek közvetlen bekötésére akár
200GbE sebességel;

. Az egy rendszerben elhelyezett központi switch-hez tud csatlakozni port
bővítő modul alkalmazásával;

. A port bővítő modulok olyan hardveres csatlakozási eszközök legyenek,
mel eken nem fut külön o erációs rendszer í nem kell őket stackelni;

P-08 A keretnek minimum 6 darab 110 bay (110 blade-et) befogadását keU biztosítania,
melyből két általános célú és egy tároló specifikus, valamint mindegyik
redundánsan alakítható ki.

P-09 Hot-plug képesség biztosítandó pengékre, tápegységekre, ventillátorokra, l/O
interfészekre.

P-1O Teljes kiépítésű tápellátás és hűtés, N+N redundanciával. Teljesítmény
szabályozhatősága, fogyasztás maximalizálhatósága;
A hűtést és tápellátást teljes kitöltöttségű keretre, maximális kiépítésre kell
számolni.
Rendelkezzen minimum 9 db hot- 1w’ hűtő ventilatorral;

P-il Na ener ahatékon sá ú Platinum tó e sé el kell rendelkeznie.
P-12 A keretben nem kitöltött penge helyeket megfelelő módon zárni kell, hogy a

keret szellőzése hatékon marad’on.
P-13 Egyéb, a szerverekkel együtt szállítandó eszközök:

. Tápkábelek,

. Szerelő keretek, sínek,

. Kábelvezető karok,
P-14 Az eszközökre vonatkozó garancia állapota, a gyártás időpontja. valamint az

eszköz gyári konfigurációja a sorozatszám alapján a gyártó honlapján, nyílt
interneten ellenőrizhető kell legyen.

P-15 Keretenként:
. 2 darab minimum 7 méteres 200GbE QSFP2S-DD Passive Direct Attach

Cable (DAC) (Pengekere~,
. 6 darab minimum 1 0 méteres Cat6A SISTP kábel enedzsment ‚

P-16 Legalább 36 hónap (3 év) NBD (Next Business Day On-Site Service) gyártói
garancia kiterjesztés a hardver és szoftver komponensekre.

3.2.Pengeszerver (blade) - II. részajánlat

Igény: 4 darab, (adatközpontonként 2 darab) pengeszerver. a 3.1 Pengekeret (blade chassis)
szerinti pengekerettel kompatibilis, az l-es pontban felsorolt két adatközponban elhelyezve.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban me adott vai. azzal e2 enértékű tern~ékckrc kér a4nlatot:

DKÜ e,kkszám Megnevezés Mennyiség db .

A3692469 Po’verEdge MX74OC

A3940052 Intel Xeon 6230

A3893490 64GB RDIMM

A3299975 QEogic FastLinQ 41262 Dual
Port 1 0/2SGbE Mezzanine

4

8

48

4
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Card with Storage Offloads
(NIC, FCoE)

A4755938 iDRAC Enterprise integrated 4
Dell Remote Access Controller
Enterprise

A3128847 lYr ProSupport Next Business 12
Day Service On-Site gyártói
garancia

A pengeszerverek egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti
termékekre ad ajánlatot:

P-17 2 CPU foglalatos, x86 architektúrájú, a pengekeret márkájával megegyező
penge szerverek, Intel processzorral, melyek támogatják a VT-d és VT-x
utasításkészletet.

P-18 Egy szerverben 2 CPU, Összesen legalább 40 core számítási erőforrás legyen,
amelyhez programok, virtuális gépek rendelhetőek. Csak fizikai core
számítható be, logikai core nem.
A processzor: Intel@ Xeon® Gold 6230 Processor, vagy ezzel egyenértékű.
Az egyenértékűség feltételei (az alábbi paraméterekben a megadott érték vagy
jobb):

. Core szám: 20

. Processor Base Frequency: 2.10 GFIz

. Maximum Memo S eed: 2933 MHz
P-19 Legalább 768 GB RAM ECC, minimum DDR4 2933MHz-es DIMM sebesség,

mely bővíthető 1,5 TB-i memória csere nélkül.
P-20 Csatlakozási lehetőségek a kommunikációs infrastruktúrára (egymástól

flu etlen, fizikailae dedikált csatornákkal .

P-21 Hálózati csatlakozók: 25GbE kapcsolók, melyek alkalmassak egyidejű LAN
(TCP / IP) és SAN (Fiber Channel over Ethernet [FCoE~ és iSCSI) forgalom
kezelésére.

P-22 Rendszerindítási (boot) képesség:
. UEFI;
. PXE;
. FCoE boot SAN-ról;
. iSCSI boot;
. M.2 Boot Optimized Storage Solution (BOSS);
. Internal Dual microSD Module (IDSDM ;

P-23 Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus
felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben
•Ielcn pont szerinti clőirás teljesítéséhez további licencek szállítása szükséges,
akkor ezen licencek is. A kiszolgálókra vonatkozóan a management eszköz
licenenek teljes értékűnek kell lennie.

P-24 lntelliwznt Platform Management Interface (IPMI 2.0) protokol támogatotts%.
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P-25 A következő virtualizációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
. VMware vSphere 6+
. Microsoft Hyper-V
•KVM

Á következő operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
. Microsoft Windows Server 2016±
. Red Hat Enterprise Linux 7+
. Suse Linux Ente rise 12±

A firmware frissítéseknek letölihetőnek kell lennie a garanciaidő lejárta után
is.
Az eszközökre vonatkozó garancia állapota, a gyártás időpontja valamint az
eszköz gyári konfigurációja a sorozatszám alapján a gyártó honlapján, nyílt
interneten ellenőrizhető kell le en.
Legalább 36 hónap (3 év) NED (Next Business Day On-Site Service) gyártói
garancia kiteresztés a hardver és szoüver kom nensekre.

3.3.Tárhely kapacitás bővítés (storage) —111. részajánlat

Beszerzési igény: Az Ajánlatkérő 1-es fejezetben felsorolt adatközpontjaiban üzemelő Unity
880F tárolók bővítése:

. Adatközpontonként bruttó 60 TB (összesen 120 TB) kapacitással

Ájánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:

e-203- Unity 7680 GB 85]) 16
02868

A3508319 lYrkeepyourharddrive 6

A3822926 1 Yr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garancia 6

Az egyenértékűség feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti termékekre tesz
ajánlatot:

SAN-ol Az eszközöknek teljes mértékben együtt kell működni a megrendelő mármeglévő EMC Unity 880F tároló eszközeivel.
SAN-02 Adatközpontonként legalább 60 TB bruttó tárolási kapacítás bővítése.

A megfelelő teljesítmény érdekében a konílgurációban alkalmazható
SAN-03 legnagyobb diszk méretek:

8 TB SSD

SAN04 A kapacitásbővítési a bővítendő eszköz gyártói garanciájának megtarúsamellett szüks&es biztosítani.
SAN-OS Hibás diszkek megtartásának lehetősége
SAN-06 Legalább 36 hónap (3 év) Eyártói jótállás és garancia kieijesziés 1

P-26

P-27

P-28

P-29
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3.4.VTL mentési tároló bővítés (VTL) — IV. részajánlat

Beszerzési igény: Az Ajánlatkérő „A” jelű, Fehérvári út 70. alatt lévő adatközpontjában
üzemelő EMC DataDomain 6900-as VTL eszközhöz minimum 82 TB licence-el való
bővítése.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:

Cikkszúm Mcgncvczés
e-301-02396 DD SOFTWARE UPO=CB 82
e-301-02425 DD Boost Base Lie 82
e-301-02347 LIC REPLICATOR’Upg 82

Az egyenértékűség feltételei amennyiben az Ajánlattevő nem a Fenti termékekre tesz
ajánlatot:

nositó Kö”ctelm~ny
VTL-O1 Az termékeknek teljes mértékben együtt kell működni a megrendelő már

meglévő EMC DataDdrhain 6900 mentési tárolóval

VTL-02 Az alábbi szoftveres funkciók és ehhez szükséges licence-ek biztosítása 82TB
bővítésre vonatkozóan:
• Data Domain Retention Lock;
• Data Domain Virtual Tape Library;
• Data Domain Encryption;
• DD BOOST;
. DD Reslicator;

4. Jótállás és gyártói garancia kiterjesztés elvárások

4.1 .Jótállás és gyártói garancia kiterjesztési elvárások — 1. és 11. részajánlatra vonatkozóan

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a teljes körű (hardver és
szoftver elemekre is kiterjedő), a nyertes Ajánlattevő által a keretmegállapodásban vállalt
időtartamú jótállást és 36 hónap gyártói garancia kiterjesztést.
Ajótállási Idő, valamint a gyártói garancia kiterjesztés kezdete a termék sikeres minőségi
átvételének az időpontja. amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
A jótállásra és a gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó feltételek:

Azonosító Követeli~in’
J12-O1 Az Ajánlatkérő a hibábejelentését munkana kon 09-17 óra között teheti meg.
J12-02 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejclentő személy neve, beosztása.

. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, g> án szám),

. észlelt hibajelenség leírása.

.— . hibabejeleniés száma.
J12-03 A bejekntést kö’ető munknapon 09-17 között a helvqzínen cl Kell kezdeni a

hiba elhári asát.
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J12-04 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelősjótállási és gyártói
támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő
jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvé eztetni, melynek költsécét Aánlattevő viseli

J12-05 Ajótállási és gyártói garancia kiterjesztési kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen ajavítás díját, kiszállási
dí’at, szállítási költsé et— az Kánlattevő viseli

J12-06 Jótállás és gyártói garancia kiterjesztés keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon (elül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz szoftverfrissítéseihez

J12-07 Gyártói garancia kiterjesztés keretében biztosítani kell az eszközhöz
ka csolódó szoftverfrissítések dímentes letöltési lehetőségét.

4.2Jótállás és gyártói garancia kiterjesztés elvárások — III. részajánlatra vonatkozóan

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a teljes körű (hardver és
szoftver elemekre is kiterjedő), a nyertes Ajánlattevő által a keretmegállapodásban vállalt
időtartamú jótállást és 36 hónap gyártói garancia kiterjesztést.
Ajótállási idő, valamint a gyártói garancia kiterjesztés kezdete a termék sikeres minőségi
átvételének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
Ajótállásra és a gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó feltételek:

J3-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejeleiitését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.

J3-02 Az Aánlatkérő általi hibabeelentést 4 órán belül kell visszai azolni.
J3-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,

. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),

. észlelt hibajelenség leírása,

. liibabeelentés száma.
J3-04 A bejelentéstől számított S órán belül el kell kezdeni és legfeljebb kettő

munkana on belül el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos hibát
J3-O5 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelősjótállási és gyártói

támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő
jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását hannadik személlyel
elvé eztetni, mel nek költséaét Aánlattevő viseli

J3-06 A jótállási és gyártói garancia kiterjesztési kötelezettség teljesílésével
kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen ajavítás díját, kiszállási
díjat, szállítási költséget — az Ajánlattevő viseli

J3-07 Jótállás és gyártói garancia kiteijesztés keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon Felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoltverfrissítéseihez

J3-OX Gyártói garancia kiterjesztés keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szoftverfrissítések dílmentes letöltési lehetőségét.

4.3.Jótállási elvárások — IV. részajánlawa vonatkozóan

Az Ajánlauevőnek biztosítania kell a keretniegállapodásban vóllal időtartamú jótállást.
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Ajótállási idő kezdete a termék sikeres minőségi átvételének az időpontja, amely a teljesítési
igazolás kiállításának feltétele.
A jótállásra vonatkozó feltételek:

Azon sító Követelmény -

J4-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.

J4-02 Az Aánlatkérő általi hibabe’elentést S órán belül kell visszaioazolni.
J4-03 A hibabejelentésn~k legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,

. meghibásódott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),

. észlelt hibajeknség leírása,

. hibabe~elenté~ száma.
J4-04 Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető

tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez

J4-05 Jótállás keretében biztosítahi kell a kapcsolódó szoftver&issítések díjmentes
letöltési lehetősé :ét.

5. Teljesítéssel kapcsolatos feladatok (I, II és III. részajánlatra vonatkozóan)

5.1 .Nyertes ajánlattevő feladatai

. Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az 1.
fejezetben meghatározott budapesti helyszínekre.

. Az Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat szükséges elvégeznie:
o Az eszközök fizikai leszállítása
o Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása (még a

szállítás előtt)
o Az eszközök fizikai beszerelése és bekábelezése
o Az eszközök üzembe helyezése, megfelelő firmware telepítése
o Az Új eszközök illesztése a bővítendő eszközökhöz, a meglévő bővítendő

eszközök garanciavesztése nélkül
o Alapvető státuszellenőrzésel’ elvégzése

5.2. Leszállítandók

. Leszállított és üzembe helyezett eszközök;

. Gyártói garancia kiteijesztésre vonatkozó dokumentum;

. Licenc igazolások — amennyiben releváns.

6. Teljesítéssel kapcsolatos feladatok (IV. részajánlatra vonatkozóan)

6.1 Nyertes ajánlattevö feladatai

. Ljc~n~k biztosítása elektronikus úton történik a következő e-mail cíniekre:
CC 1CC: ‚‘. illetve I LCfl%/ a nl~,.hLl. Úgy. hog) a licencigazolások

küldéqekor a műszaki melléklet címét is feltünieli a beazonositús érdekében
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6.2.Leszállítandők

Eladó kütönösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
. Licenszigazolások
. jótállásra vonatkozó dokumentumokat.
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2.számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

1. részajánlat

I reszaianlal: Pengelieret (Blade chassisi

~btd (3kk’ám 1(rm4dud$tut~’ me~ut’e2&s ‚teon’i’i 1~zi7r~1 ~r~’
I 43196988 Powerfdge MX7000 2 db kM010458VT17 311 374 622 748
2 43259491 lvrProsopportfleiISuskleisOaySernceOn-SltegyMtolgarancla 6 db KMO10.ISRVfl7 132679 796074

3 43714501 RedundaotChassbManageinentCrnttrolter 2 őb K~1O4SPflh7 38014 76028

4 43330298 Cl» to 00. POt! Style. 2561 Power Coid I ‚lb KMO1O4SRVf 17 1 579 13 948

S 43612458 Rack Rails 2 db KMC1&4$RY117 7 371 14 742

5 43563830 DelI EMCMXTI 1614 4 db K’t1&49Wfl7 942 547 3770188
7 43231605 IVi P’oSup5lo1t Next Buwiess Day Ser’ice Cn.Sitegyáttói garancia 2 db Kk~104SR’JT17 I 200 428 14 405 136

5 4)474370 Dell Netwoflji’ Cable. MPOLZ•D0 to bMPO12. Fiber Breakout Cable. MMF. 0M4. OQtlcs Reguired 4 db KM31(BSRVTI7 31 169 124 616

526361. 341 1510 Cable CAt6~ SJSTP, RJ45, Ien4th tOrn 2 db KMO1G4$RYtI7 1 719 20628

Ósszesiteti nettó aMnraU ir IMUF) 19849 168

A inegajánlott termékeket 27 % ÁFA terheli.
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3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készult
Hely: Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve. beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dáturna:

Teljesítés tényleges dátuina:

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 szak-területnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartaloninak és minőségnek
megfelel. A Fent jelzett és arcl,ivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény étték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Meorendelő ké viselője (2

+36 I 459 4200 info@nisz.hu
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4. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIBÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Sysman Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Informatikai Zrt. Sysman Zn.

CéaieQvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044874

Adószám: 12948901-2-41 Uniós adószám: Ff012948901
Kapcsolattartó adatai

Név: Fodor Endre Beosztás: partner

Telefonszám: 061-883 - 3471 e mail cím: project®sysman.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u.
10.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo a. to,

Vevő partner esetében a következőket is Al kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest,
Montevideo u. 10.
Cégnév: Sysnian Informatikai Zrt.

Szánilázási Cím (ország, irányitószáin, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest,
Montevideo u. 10.
Számlavezető bank

Neve: Budapest Bank Zn.

Bankszámla száma: 10100833-56598700-01000001 Bankszámla devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik apartnen’e, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Killönbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169. * (I)]:
XIJIJA. fejezet, 169. ~ (K)]: nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet 169. ~ (p,q.)]: nem
Forditoti adózás [áfatv. 169. ~ Alanyi mentesség [áfa Iv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]: fejezet]: nem tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: nem Milyen tevékenység alapján:

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

Kelt.] ‚q

atikai Zrt.
10

Cégszeru a
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Számú melléklet a. nyilvántartási számú
szerződéshez

34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisége:

Licenc csoport neve:
Licenc mennyiség:
Szoftver/I icenc státusz
Aktív:
Kiosztott:
Termék egységára:
Devizanem (p1. HUF, FUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátunia (év.hó.nap):

Metrika:

Szofiverkővetés vagy termékfrissítés:
Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):
Előfizetés (subscription):
Előfizetés érvényességi ideje:
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége: ______

Igen
Igen
év.hó.nap
Igen
év.hó.nap
Igen
Igen
Igen

Igen ______ Nem
Igen Nem

L( Nem

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása

Liceneinformációs adatlap
CENGÁT~15Ó ÁL Kfl~Ő TENDÓ

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyfl:
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Installation
Processor

Users
Core
Nem
Nem

Server + CAL
Egyéb E

Dátum

Nem
Nem
Nem
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‘LMJI~Il%h)M)%IttU%ItWIfl~ 34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

Kitöltési útmutató

Nvilvántartási adatok

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

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállílott számla egyedi azonosítója

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

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

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

Tennékii~fonnációk

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftverterniék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáina.

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

Gyártó megnevezése: A szoftverterrnék 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.

Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált meznevezése.

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

Szoftver/Iicenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszáinmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) ás a nem kiosztott szoftverek darabszánimal megjelölve.

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

Devizanem: (p1. UVF, EUR, USD): A számla devizaneme.

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

Liceuc kezdődátuma (év.lió.nap): A licenc használati jogosultságának kezdö dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói inetrika.

Installation: Abban az esetben ‚álasztandó ha a termék telepített példinvok d’inbszáina
alapján licencelendő.
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Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.

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

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licencelj Uk.

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

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

Szoftvcrkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a 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 szofiverkövetés 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 verziószárnú 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.

Oldal 35 36



7. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Összerendelő táblázat

Leltár Típusszám Megnevez Gyári Egyéb Főeszkö d Szülő NISZ Telephel Szál Eszk
I az és szám azonosít z i/n b eszköz szerződé y lító öz
azono eszközön ó leltári s száma Szállítási neve Gyá
sító (IMEI száma címe rtó

szám, * neve
MAC
Address)

1

‚

I

1

1
‚

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