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azonosito: 20030 szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cegjegyzekszam: Cg. 01-10-041633,
Adoszam: 10585560-2-44, Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
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Adoszam: 13730848-2-41
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Ceg neve: MVM BSZK Zrt.

DKU azonosito: 201288

Szekhely: 1117 Budapest, Budafoki lit 54.
Cegjegyzek szam: 01 10 048180

Adoszam: 25010075-2-43

Bankszamlaszam: 11600006-00000000-67634017

Kepviseli: Varga Zoltan Attila cs Juhasz Tamas

Ceg neve: SCI-Halozat Zrt.

DKU azonosito: 200082

Szekhely: 1142 Budapest, Szihalom u. 7.
Cegjegyzek szam: 01 10 043883

Adoszam: 12402179-2-42

Bankszamlaszam: 10700024-04504001-51100005

Kep\iseli: Kocsis Laszlo

Kepviselo tituliisa: vezerigazgato

mint Elado (a tovabbiakban egyutt: Elado) (Vevo es Eiado tovabbiakban egyutt: Felek) kozott aluii'rott
helyen es napon az alabbi feltetelekkel.

1. A szerzodes letrejottenek elozmenye:

1.1. A Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerzesi es Ellatasi Foigazgatosag (KEF) - melynek jogutodja a
Digitalis Kormanyzati Ugyndkseg Zaitkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (DKU) (a tovabbiakban:
Beszerzo) altal TED 2017/S 104-207282., (KE-7607/2017.) szamu, a kozpontosftott kozbeszerzes
hatalya ala tartozo Intezmenyek reszere Szerverek es tarolok, valamint ezekhez kapcsolodo
szolgaltatasok beszerz&e" targyban (I. resz: x86) lefolytatott kozpontosltott kozbeszerzesi
keretmegallapodasos eljaras 1. resze eredmenyekeppen Beszerzo es Elado kozott keretmegallapodas jott
letre (a tovabbiakban: KM).

KM azonositoszama: KM0104SRVT17

KM alairasanak datunia: 2017. oktober 27.

KM idobeli hatalya: 2022. januar 26.

KM keretosszege: 90.000.000.000 forint + Afa

1.2. Jelen szerzodest a kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlatot benyiijto ajanlattevok kozosen
teljesitik. A kozos ajanlattevok egymas kozti, illetve Vevo kozti viszonyat jelen szerzodes (a
tovabbiakban: Szerzodes) es az egyiittmukodesi megallapodas tartalmazza.

1.3. Jelen szerzodest a kozbeszerzesi eljarasban kozos ajanlatot benyiijto Eladok kozosen teljesitik.
A konzorciumi tagok egymas kozti, illetve a Vevo kozti viszonyat a jelen szerzodes (a tovabbiakban:
Szerzodes) es a konzorciumi egyuttmukod&i megallapodas tartalmazza. A jelen szerzodest alairo Elado
- meghatalmazas alapjan - a jelen szerzodest a(z) osszes konzorciumi tag neveben irja ala. A
konzorciumi tagok kijelentik, hogy jelen szerzodesbol eredo kotelezettseg teljesiteseert egyetemleges
felelosseget vallalnak.

1.4. A jelen szerzod&ben meghatarozott teljesitest es szamlakiallitast a Sysman Informatikai Zrt.

teljesiti.

1.5. Elado, jelen szerzodes alairasaval kinyilvanitja, hogy ismeri es a szerzodes teljesitese soran

figyelembe veszi, elfogadja es betartja a jelen szerzodes targyat, annak megvalositasat erinto

valamennyi jogszabalyt, az egyebkent ra vonatkozo etikai nomiakat, valamint a Szerzodes mellekletet
kepezo muszaki lefrasban (1. szamii melleklet) foglaltakat.
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2. A szcrzocles targya, mennyiscge:

2.1. A. jelen szerzodes a keretmegallapodasos eljaras 2. resze eredmenyekeppeii a Vevo - hivatkozott
KM targyat kepezo termekekre vonatkozo - beszerzesi igenye megvalositasarajott letre. A „KAKFelh6
tesztkornyczet - Fizikai kiszolgalok, bovitcsck, hattcrtarolo bdvitcsck bcszerzfee" targyu eljaras
,,Fizikai kiszolgalok szallftasa" targyu I. reszeben Vevo megrendeli, es megveszi, Elado pedlg eladja
es atadja az 1. szamu mellekletben (mOszaki leiras) szerinti elemekbol allo, az ott meghatarozott
kovetelmenyeknek megfelelo, 2. szamu melleklet (Megreiidelt termek- es arlista) szerinti nevesitett
elemekbol allo termekek szallitasat es szolgaltatas nyujtasat ket teljesitesi helyszlnen. Elado feladata az
eszkozok szallitasa, beszerelese, ilzembe helyezese, konfigiiralasa, Elado tovabba a miiszaki leirasban
reszletezett tartalommal gyartoi tamogatast (support) kdteles biztositani, a hardverelemek es az azoklioz
tartozo szoftverelemek tekinteteben 12 honapig.

2.2. Elado szavatossagot vallal azert, hogy az altala szallitott termekeken es a hozza kapcsolodo
dokumentacion nem all fenn harmadik szemelyeknek olyan szerzoi, vagyoni/felhasznalasi joga, amely
Vevo szerzodes szerinti felhasznalasat korlatozna vagy akadalyozna. Harmadik szemely ilyen korlatozo
vagy akadalyozo igemiyel valo fellepese eseten Elado kozvetleniil lep fel Vevo jogos erdekei
vedelmeben.

3. A szerzodes hatalya, teljesitesi hatarideje:

3.1 Felek jelen szerzodest hatarozott idore kotik azzal, hogy a szerzodes mindket fel szerzodesszeru
teljesltesevel szunik meg.

3.2 A szerzodes hatalyba lepesenek feltetele a szerzodes mindket fel altali alalrasa.

3.3 Elado a szerzodes hatalyba lepest koveto 90 napon' beliil koteles atadni Vevonek a szerzodes 2.1.
pontjaban meghatarozott termekeket, a gyartoi tamogatasra es szoftverkovetesre vonatkozo
dokumentumokat, amennyiben termekekhez tartozik ilyen dokunientum, koteles elvegezni a
meghatarozott feladatokat, kdteles nyujtani a meghatarozott szolgaltatasokat, illetve kdteles a
tovabbi meghatarozott dokumentumok atadasara.

3.4 Vevo eloteljesitest elfogad.

4. A teljesites helye:

4.1 A teljesites hely szinei:
4.1.1. Mennyisegi atadas-atvetel, iizembe helyezes es minosegi atadas-atvetel helyszlne (az

eszkdzdk teljesitesi helyek kdzdtti mennyisegi megoszlasat Vevo jelen szerzodes hatalyba
lepeset kdvet 5 munkanapon beliil adja meg Eladonak):
NISZ Kormanyzati Adatkdzpont 1117 Budapest, Fehervari ut 70.
a Wigner Datacenter - 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklos ut 29-33.

4.1.2. A relevans dokumentumok papir alapi'i atadasanak helyszine:
NISZ 1135 Budapest, Csata utca 8.

4.1.3. A gyartoi tamogatas igenybevetelet biztoslto licensz igazolasokat - amennyiben a teljesfteshez
licenc atadas kapcsolodik - elektronikus formaban a licenszth'iiisz.hu. masolatban a
licenceadininVJnisz.hu es a szerzodesben meghatarozott kapcsolattarto e-mail cimekre kell
megkiildeni, tovabba paplralapon a 4.1.2. pontban megadott teljesitesi helyen kell atadni.

' Amennyiben a szerzodesben egy hatarido, vagy idotartamban ,jiap"-ban keriil meghatarozasra, ezalatt Vevo minden esetben
naptari napot ert, ellenkezo esetben kifejezetten megadasra keriil a ..nap" tipusa (pi. miinkanap, banki nap. munkasziineti nap
stb.)
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4.1.4. Elado jelen szerzodes 2.1. ponlja szerinti gyartoi lamogatas szolgaltatast a szerzodes
hatalybalepesetol kezdodoen 12 honapig koteles biztosi'tani. Eladonak ezen szolgaltatas
igenybevetelere vonatkozo jogosultsagot hirelt erdemloen igazolo cegszeiaien aiairt
dokiimentumot (support igenybevetelere jogosi'to igazolas) (adott esetben a szQkseges
felhasznaloi koddai egyiittj Vevo kapcsolattailojanak kail atadnla.

5. A teljesites modja

5.1 Elado a jelen szerzodes 2. szamu mellekleteben meghatarozott e.szk6z6ket lij, rendeltetesszem
hasznalatra alkalinas allapotban, gyari csomagolasban. vonalkoddal eilatva, koteles leszalli'tani.
Elado koteles az eszkozoket tigy csomagolni, bogy azokat a szailltas soran semmilyen seriiles ne
erje, Elado az eszkozok beuzemeleset kovetoen koteles a termekek csomagoloanyagat elszallitani.

5.2 Elado valamennyi eszkozhoz koteles mellekelni az adott temiekre vonatkozo, annak
rendeltetesszeru hasznalatahoz sziikseges valamennyi tartozekot (ideertve Vevo altal eiolrt
tartozekot is).

5.3 Elado koteles Vevonek atadni vagy eiektronikus liton hozzaferhetove tenni jelen szerzodes
kei-eteben szalh'tott eszkozok rendeltetesszeru hasznalatahoz sziikseges valamennyi
dokumentumot, Igy kiilonosen kezelesi (hasznalati) utmiitatot, forgalomba hozataira es a
jotallasra vonatkozo okmanyokat, valamint muszaki leirast, beiiltetesi tervet. Elado koteles
tovabba Vevonek eszkozonkent 1 db muszaki dokumentaciot (elsosorban magyar nyelven,
azonban, ha magyar nyelvti muszaki dokumentacio nem all rendelkezesre, akkor angol nyelven)
atadni.

5.4 Elado feladata a tennekek Vevonel torteno nyilvantartasba vetelehez sziikseges egyedi azonosito
cimke, leltari azonosito (tovabbiakban: vonalkod) elhelyezese a termekeken. Eladonak a
termekeken a vonalkodot ugy kell elhelyeznie, hogy az eszkoz zavartalan miikodese biztosltott
legyen, ugyanakkor az eszkoz a ieltarok soran komiyen beazonosfthato maradjon (ne iegyen
sziikseg az eszkoz leallltasara, megbontasara a leltar soran).

5.5 Eladonak jelen szerzodes hatalybalepeset koveto 10 munkanapon beliil fel kell vennie a
kapcsolatot Vevo jelen szerzodes 15.1 pontj aban meghatarozott kapcsolattartoj aval & egyeztetnie
kell vele a vonalkodok rendelkezesre bocsatasaval kapcsolatos kerdeseket (vonalkod atadas-
atvetelenek idopontja, atadando vonalkodok mennyisege stb.).

5.6 Elado koteles legalabb az eszkozok szallitasa elott harom munkanappal irasban ertesiteni Vevo
jelen szerzodes 15.1 pontjaban meghatarozott kapcsolattartojat a szailitas idopontjarol. Az
ertesitesi kotelezettseg elmulasztasa eseten Vevo a leszallitott eszkoz tenyleges atvetelet a
leszallftast koveto negyedik munkanapon kezdi meg. A szailitas es az atvetel kozotti idoben a
mennyisegi atadas-atvete! helyszinen a termek(ek) orzeserol Elado koitsegere es veszelyere Vevo
gondoskodik.

5.7 Elado legalabb az eszkozok szallitasa elott 5 munkanappal koteles Vevo reszere elektronikusan.
szerkesztheto formatumban (.xls/.xlsx) a Vevo niszkozpontiraktar@nisz.hu e-mail cimere
megkiildeni a szallitando termekekrol kesziilt kimutatast (mintajat jelen szerzodes 7. szamti
melleklete - Osszerendezo tablazat - tartalmazza). Elado a termekek szallitasat mindaddig nem
kezdheti meg, mig a jelen pont szerinti kimutatast nem adja at Vevonek.

5.8 Elado kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzodesben meghatarozott feladatok teljesitesehez
sziikseges engedelyekkel, jogosultsagokkal.

5.9 Vevo koteles biztositani Elado szakembereinek a teljesites helyen torteno munlcavegzest a
teljesiteshez sziikseges mertekig es idotartamban. Vevo koteles biztositani Elado jelen szerzodes
teljesiteseben kozremiikodo szakemberei reszere a teljesites helyere torteno belepest es az ott
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torteno munkavegzest. Elado teljesi'tesben kozremukodo, a teljesi'tesi helye('ke)n munkat vegzo
szakembereinek adalait fnev, anyjaneve. lakci'm, szig. szam) legkesobb az eszkozok szallMsanak
megkezdese elott 5 munkanappal koteles Vevonek megadni. Jelen szerzodes teljesitese soran az
eszkozok beszerelcset kizarolag olyan szemely(ek) vegezheti(k), akifk)iiek jelcn pent szerinti
adatait Elado Vevd reszere atadta.

5.10 Vevd az eszkozok telepi'tesenek megkezdesekor, a munkateriilet atadasaval egyklejuleg helyszi'ni
egyeztetest folytat Eladoval a telepilendd eszkozok lelepitesi korulmenyeirdl.

5.11 Elado az 5.9 pont szerinti bejelentessel egyidcjiileg koteles megadni Vevd szamara azon
gepjannuvek rendszamat, amelyek az eszkdzdket a teljesitesi helyekre szallitjak.

5.12 Amennyiben a szerzodes teljesitese soran Elado szamara barmikor olyan kdriilmeny all eld, amely
akadalyozza az iddben tdrtend teljesitest, iigy Eladdnak haladektalanul irasban ertesltenie kell a
Vevdt a kesedelem tenyerdl, annak varhatd elhuzddasardi es okairdl abban az esetben is, ha
megitelese szerint az akadalyt Yevdnek kozles nelkiil is ismernie kell. A jelen pont szerinti
ertesites megkilldese nein zarja ki jelen szerzddes 10. pontjaban foglaltak alkalmazasat.

5.13 Amennyiben jelen szerzddes teljesites soran olyan kdriilmeny all eld, amely akadalyozza, vagy
keslelteti Vevd megfeleld egylittmukodeset a szerzddes teljesitese soran, errdl koteles Eladdt
haladektalanul ertesiteni (abban az esetben is, ha megitelese szerint az akadalyt Eladdnak kdzles
nelkul is ismernie kell), jelezve az akadalyt es annak okat, valamint varhatd iddtartamat. Vevd
kesedelme Elado egyideju kesedelmet kizarja.

5.14 Elado jelen szerzddesben meghatarozott feladatai teljesitesehez a Kbt. 138. § (2) - (4)
bekezdeseiben, valamint a KM vonatkozd rendelkezeseiben foglaltak szerint vehet igenybe
alvallalkozot.

5.15 Eladd feleldsseget vallal, hogy a jelen szerzddes teljesitesebe altala bevont szemelyekkel,
alvallalkozdkkal munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. Vevdt fizetesi kdtelezettseg -
jelen szerzddesben szabalyozottak szerint - kizarolag Elado iranyaba terheli.

5.16 Eladd a teljesites soran jogosan igenybe vett alvallalkozdert, egyeb kdzremukdddert ugy felel,
mintha maga jart volna el. Ha a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdeseiben, valamint a KM-ben
szabalyozottak megsertesevel von be alvallalkozot jelen szerzddes teljesitesebe, felelds azokert a
karokert is, amelyek e szemely, szervezet igenybevetele nelkiil nem kdvetkeztek volna be.

5.17 Eladd koteles jelen szerzddes hatalya alatt tulajdonosi szerkezetet Vevd szamara megismerhetdve
tenni es a Kbt. 143. § (3) bekezdes szerinti iigyletekrdl Vevdt haladektalanul ertesiteni.

5.18 Eladd jelen szerzddes alairasaig atadta Vevdnek a kitdltdtt Nyilatkozat Partner adatairdl
dokuinentumot, amely jelen szerzddes 5. szamu mellekleteben talalhatd.

5.19 Eladd a jelen szerzddes teljesitese soran 7x24 dras hibabejelentesi lehetdseget biztosit Vevd
szamara a bejelentestdl szamitott 4 dran beliili visszaigazolassal. Eladd a bejelentestdl szamitott
8 dran beliil koteles megkezdeni a hiba elharilasat. Vevd Eladd alabbi elerhetdsegein teheti meg
bejelenteseit:

-  telefon: +361 8833470

- E-mail-en: supportiVrsvsinan.hu

5.20 Eladd a hibajavitasardl munkalapot koteles felvenni, melynek legalabb az alabbi adatokat kell
tartalmaznia:

-  hibat bejelentd szemely neve, beosztasa,
- meghibasodott temiekazonositd adatai (tipus, gyari szam).
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-  eszlelt hibajelenseg lei'rasa,
-  hibabejelentes szama.

5.21 Amennyiben Elado olyan okbol, amelyert felelos jotaliasi kotelezettseget neni vagy kesedelmesen
teljesi'ti, Vevo jogosult a megliibasodott termek cserejet/javi'tasat harmadik szemellyel
elvegeztetni, melynek koltseget Elado viseli.

5.22 Szoftverhiba eseten a hibat a termek gyartoja javi'tja.

5.23 Elado support kereteben az alabbiakat blztosi'tja:
-  bovebb (publikusan hozzaferheto tartalmakon felill) kozvetlcn hozzaferesi lehetoseg a gyaito

technikai dokumentacioihoz, hibalistakJioz, szoftverfrissiteseihez;
-  a jelen szerzodesben szalh'tott eszkozhoz kapcsolodo szoftverfrissi'tesek dijmentes letoitesi

lehetosege.

5.24 A jotaliasi es tamogatasi kdtelezettseg teljesitesevel kapcsolatos valamennyi koltseget - igy
ktiidnosen a javi'tas dljat, a cserealkatreszek, csereeszkozok koltseget, kiszallasi dljat, szallitasi
koltseget - az Elado viseli.

5.25 Az atadas-atvetelre vonatkozo szabalyok

5.25.1 Vevo jelen szerzodes kereteben leszallMsra kerulo termekeket atadas-atveteli eljaras kereteben
veszi at.

5.25.2 A jelen szerzodes kereteben atadott termekek (hardver, szoftver, dokumentum) atadas-
atvetelerol minden esetben atadas-atvetelrol jegyzokonyvet kell felvenni, melyben legalabb az
alabbi adatokat kell rdgziteni:

a) atadas-atveteli eljarfc helye, ideje,
b) Feiek jelen levo kepviseloinek neve, beosztasa,
c) atvetellel erintett termek legfontosabb adatai (nev, tfpus, verzioszam (szoftver eseteben),

peldanyszam (dokumentum eseteben)),
d) atadas-atveteli eljar^ legfontosabb esemenyei,
e) Felek kepviseloi altal rdgziteni kfvant adatok, tenyek,
f) atadas-atveteli eljaras soran eszlelt hibak felsorolasa, Felek kepviseloinek a hibakkal

kapcsolatos eszrevetelei, hibajavft^sal kapcsolatos Vevoi elvarasok meghatarozasa,
g) Vevo kifejezett nyilatkozata, hogy a termeket atveszi-e vagy sem,
h) az atvetel megtagadasa eseten azon teitnekek felsorolasa (tlpus, gyartmany, vonalkod szam),

melyekre Vevo az atvetelt megtagadta, termekenkent az atvetel megtagadasanak az indoka,
valamint a megismetelt atadas-atveteli eljaras idopontja,

i) Felek kepviseloinek alafrasa.

Hardvcrck atadas-atvetclcrc vonatkozo szabdlyok

5.25.3 Az atadas-atvetel mennyisegi es minosegi atvetelbol all.

5.25.4 A mennyisegi atvetel megkezdeset megelozoen Elado kdteles atadni paplr alapon a szallftott
hardverekre vonatkozo, jelen szerzodes 5.7 pontja szerinti kimutat^t, mennyisegi atvetel
megkezdesenek feltetele az elozoekbcn meghatarozott paplr alapii dokumentum atadasa.

5.25.5 A mennyisegi atadas-atvetel soran Vevo kepviseloje ellenorzi, hogy:
a) a leszallltott metmyiseg megegyezik-e a szallltolevelen feltuntetett mennyiseggel,
b) Elado a jelen szerzodes 5.7 pont szerinti termekeket szallitotta-e le,
c) atermek megfelel-e jelen szerzodes 5.1. pontjaban meghatarozott elolrasoknak,
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d) Elado a termekkel egyiitt atadta-e annak rendeltetesszeru hasznalatahoz, szukseges
tartozekokat (ideertve Vevo allal eloi'rt tartozekokat is),

e) Elado a teimekkei egyiitt atadta-e annak fizikai dssze- es beszerelesehez szukseges
alkatreszeket,

f) Elado a termekkel egyiitt atadta-e az eloi'rt funkcionalitashoz szukseges licenceket,
g) Elado a termekkel egyiitt annak rendeltetesszeru hasznalatahoz szukseges

dokumentumokat, valamint a muszaki lei'rast atadta-e vagy megadta-e ezek elektronikus
eleresi helyet,

h) a termeken Elado elhelyezte-e a vonalkodot, a vonalkod elhelyezese megfelel-e a jelen
szerzodes 5.4 pontjaban meghatarozott eloirasoknak,

i) a termeken elhelyezett vonalkod megegyezik-e az 5.7. pont szerinti kimutatasban a
termekhez rendelt vonalkoddal.

5.25.6 Vevo az atvetelt a szallitolevel alairasaval igazolja (melyen szerepelnie kell Vevo nevenek,
szekhelyenek, valamint jelen szerzodes azonosito szamanak). A szallitolevel egy peldanyat az
todas-atveteli jegyzokdnyvhdz kell mellekelni,

5.25.7 Vevo az atvetelt megtagadhatja az alabbi esetek barmelyikenek bekovetkezese eseten:
a) a leszallitott mennyiseg nem egyezik meg a szallitolevelen feltiintetett mennyiseggel,
b) Elado nem a jelen szerzodes 5. 7 pontja szerinti meghatarozott termeket szallitotta le,
c) a leszallitott termek nem felel meg jelen szerzodes 5.1. pontjaban meghatarozott

eloirasoknak,
d) Elado a temiekkel egyiitt nem vagy nem teljes kdriien adta at annak rendeltetesszeru

hasznalatahoz szukseges tartozekokat (ideerte Vevo altal eloirt tartozekokat is),
e) Elado a termekkel egyiitt nem vagy nem teljes koriien adta at annak fizikai ossze- es

beszerelesehez szukseges alkatreszeket,
f) Elado a termekkel egyiitt nem vagy nem teljes koriien adta at az eloirt funkcionalitashoz

szukseges licenceket,
g) Elado a termekkel egyiitt nem vagy nem teljes koriien adta at annak rendeltetesszeru

hasznalathoz szukseges dokumentumokat, valamint a miiszaki leirast es nem adta meg ezek
elektronikus helyet sem,

h) Elado nem vagy nem a jelen szerzodes 5.4 pontjaban meghatarozott eloirasok szerint
helyezte el a termeken a vonalkodot,

i) a termeken elhelyezett vonalkod nem egyezik meg az 5.7. pont szerinti kimutatasban a
teimekhez rendelt vonalkoddal.

Az cszkozok uzcmbe helyezese, minosegi atadas-atvetel

5.25.8 A sikeres mennyisegi atvetelt kovetoen Elado a termekeket beszereli, iizembe helyezi. Az
tizembe helyezes kereteben Eladonak a jelen szerzodes 1. szamu mellekleteben meghatarozott
feladatokat kell elvegeznie. Elado altalanos feladata (valamennyi termek eseteben):

a) a termekek fizikai beszerelese Vevo utmutatasa alapjan;
b) helyi osszekabelezes Vevo utmutatasa alapjan;
c) kabelek nevezektani elvaras szerinti felcimkezese, mindket oldalon;
d) vonalkodos leltari szaniok es azonositok felragasztasa
e) temiekek bekapcsolasa;
f) megfelelo finnware verziok telepitese az eszkozokre;
g) statuszjellemzok ellenorzese, hibak elharitasa.

5.25.9 Elado kdteles az atadas-atvetel soran minden szukseges tajekoztatast megadni az atadas-atvetel
soran vizsgalt funkciokkal es azok miikodesevel kapcsolatban, illetve Vevo erre vonatkozo
igenye eseten helyszini tamogatast nyujtani.
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5.25.10 Az atadas-atvetel soran felmerult hibakat, valamint legfontosabb esemenyeket jegyzokonyvben
rogzi'teni kell. Az atvetelt nem akadalyozo hiba kijavi'tasanak hataridejet Feiek a
jegyzokonyvben rogzi'tik.

5.25.11 Sikerteleii niinosegi atadas-atvetel: az atvetelt Vevo megtagadja, ha az iizembe helyezes
sikertelen.

Szoftvcr licencek atadas-atvetelere vonatkozo szabalyok

5.25.12 Az atadas-atvetel mennylsegi atadas-atvetelbol all.

5.25.13 Amennyiben a szerzodes teljesi'tesehez licenc atadas sziikseges Eiado az atadas-atveteli eljaras
soran koteles Vevonek atadni a szoftverek rendeltetesszeru, Jogszeru hasznalatahoz sziikseges
valamennyi dokumentumot. Eiado kiilonosen az alabbi dokunientumokat koteles Vevonek
atadni eredeti peldanyban es elektronikusan megkuldeni a 4.1.4. pontban meghatarozott cmire:

licencigazol^ (amelynek tartalmaznia kell az alabbi adatokat):
•  a licencelt szoftver tennekek gyartoi kodjat es pontos megnevezeset (amennyiben ez

ertelmezett),

•  a licenckulcsok egyedi azonosltojat (amennyiben ez ertelmezett),
•  a licencekhez tartozo licenc felhasznalasi felteteleit (amennyiben ez ertelmezett).

jotallasra vonatkozo dokumentumok.

5.25.14 Az atadas-atvetel soran Vevo ellenorzi, hogy Eiado adott szoftver rendeltetesszeru es jogszeru
hasznalatahoz sziikseges dokunientumokat atadta-e.

5.25.15 Vevo a szoftver atvetelet a szalh'tolevel alai'rasaval igazolja (melyen szerepelnie kell Vevo
nevenek, szekhelyenek, valamint jelen szerzodes azonosi'to szamanak), melynek egy peldanyat
az atadas-atveteli jegyzokonyvhdzkell mellekelni.

5.25.16 Vevo a mennyisegi atvetelt megtagadhatja, ha Elad6 nem vagy nem teljes koruen adta at adott
szoftver rendeltetesszeru es jogszeru hasznalatahoz sziikseges dokumentumokat.

Dokumentumok Atadas-atvetelere vonatkozo specialis szabalyok

5.25.17 A teljesftes soran elkeszitendo dokumentumokat papi'r alapon es elektronikus (szerkesztheto,
nem szkennelt) fomiaban magyarul es/vagy angolul kell atadni Vevo szamara.

5.25.18 Jelen szerzodes kereteben keszltendo dokumentumok atadas-atvetele megkezdhetosegenek
feltetele, hogy a dokumentum feleljen meg az elozo pontban meghatarozott formal
kdvetelmenyeknek. Amennyiben az atadott dokumentum megfelel a formai kovetelnienynek,
Vevo a dokumentum atvetelerol atveteli elismervenyt alllt ki.

5.25.19 Az atvetel megtagadasa eseten az at nem vett termekelvre FeIek ismetelt atadas-atveteli eljarast
folytatnak le, melyre jelen 5.25.17-19 pontokba foglalt rendelkezeseket kell megfeleloen
alkalmazni azzal, hogy az ismetelt atadas-atvetel idopontjat Vevo jogosult meghatarozni. Az
Ismetelt sikertelen mennyisegi atvetelt kovetoen Vevo a meghiusulas jogkovetkezmenyenek
alkalmazasa mellett (11.4.) jogosult elalini a szerzodestol.

5.26. Barmely nem szerzodesszerii teljesftes jogi fenntartas nelkiili elfogadasa Vevo reszerol
nem ertelmezheto joglemondaskent azon igenyekrol, amelyek Vevot a szerzodesszeges
kovetkezmenyekent megilletik. Vevo tovabba jogosult a Ptk. 6:127. § (2) bekezdeseben
biztositott jogaval eini, mely alapjan nem koteles vizsgalni azokat a tulajdonsagokat, amelyek
minoseget taniisftjak, illetoleg amelyekre a jotallas kiterjed.
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5.27. Felek kijelentik, hogy az atadas-atvetel szabalyait kdzdsen, a johiszemuseg es a
tisztesseg kdvetelmenyenek figyelembevetelevel allapitottak meg.

6. A fizetcndo cllcnertck:

6.1. Az Elado a jelen szerzodes alapjan szalh'tando temiekek szalh'tasat es szolgaltatasok biztositasat
az 2. szamii mellekletben meghatarozott szerzodeses arakon teljesili.

6.2. Az Elad6t megilleto dij teljes osszege: 50 235 981,- Ft + kozbeszcrzesi dij + AFA, azaz
otvenmillio-kettoszazharmincotezer-kilencszaznyolcvanegy forint + kozbeszerzesi dfj + altalanos
forgalmi ado.

Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi ado mertekere a teljesiteskor hatalyos jogszabalyi
rendelkezesek az iranyadok.

6.3. A szerzodeses ar (termekek, eszkozdk eseten) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmeriilo osszes kdltseget (vam, ad6k, dijak, illetekek, egyeb), a kiszalUtas
dijat, a jotalias koltseget, valamint a kapcsolodo szolgaltatasok eseteben valamennyi jarulekos kdltseget,
dijat, de nem tartalmazza - sem termekek sem a szolgaltatasok eseten - az altalanos forgalmi ad6t,
valamint a kozbeszerzesi dij at. A kozbeszerzesi dij alapja a Vevo altali beszerzesek altalanos forgalmi
add nelkul szamitott erteke, merteke 2 + Afa. A kozbeszerzesi dijat Vevo az Eladdn keresztul fizeti
meg. Elado a kozbeszerzesi dijat kdteles a szerzodes teljesitese alapjan jard ellenertek kiszamlazasaval
egy iddben a Vevo reszere kiallitott szamlan klildn tetelkent szerepeltetni.

6.4. Eladdt a jelen szerzodesben rdgzitett ellenerteken tiil, tovabbi dijazas, kdltsegterites, vagy
szolgaltatas jelen szerzodes teljesiteseert semmilyen jogcimen nem illeti meg. A jelen szerzodesben
meghatarozott arak a szerzodes idotartama alatt kdtdttnek tekintendok, azok semmilyen jogcimen nem
emelhetok.

7. Fizetesi feltctelek:

7.1. Eladd tiidomasul veszi, hogy amennyiben jogszabaly - igy kiildndsen az addzas rendjerol szdld
2017. evi CL. tdrveny, vagy annak vegrehajtasi rendelete - Vevo penzligyi teljesiteset addigazolas
benyujtasahoz, illetve kdztartozasmentes adatbazisban vald szerepleshez kdti, ugy Vevo ezen
jogszabaly ok szerint jar el a kifizetes soran.

7.2. Eladd a jelen szerzodes 6.2. pontjaban meghatarozott dijra a szamvitelrol szdld 2000. evi C.
tdrveny 167. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan kiallitott szamla elleneben az igazolt
szerzodesszerii teljesiteset kdvetoen jogosult, amit az Eladd a Vevo altal alairt Teljesites Igazold
Bizonylat (4. szamu melleklet) alapjan, annak kiallitasat kdvetoen 8 napon beliil allit ki, es azzal
egyiitt nyiijt be a Vevonek. A szamlan csak a KM hatalya ala tartozd termekek szerepelhetnek.
Eladd jelen szerzodes teljesiteserdl egy szamla kiallitasara jogosult.

7.3. Eladd tudomasul veszi, hogy a teljesites ellenerteke az Eiirdpai Unid alapjabdl tdrteno
tamogatasbdl a „KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 szamu „Kdzigazgatas informatikai
infrastrukturajanak konszolidalasa a kdltsegek csdkkentese erdekeben" cimu kiemelt projekt targyii
projekt terhere lin. „szallitdi finanszirozas" kereteben kerlil kifizetesre.

7.4. Eladd tudomasul veszi, hogy a Tamogatasi Szerzodes szerint, Teljesitest Igazold Bizonylattal
igazolt, Eladdt adott szamla alapjan megilleto nettd dijat a Vevo hianytalan es hibatlan kifizetesi
kerelmenek a Tamogatdhoz tdrteno beerkezeset kdveto 30 napon beltil a Tamogatd egyenliti ki
kdzvetlenul az Eladd bankszamlajara tdrteno atutalassal a Kbt. 135. § (1) es (4) bekezdeseben

• KM szerinti mertek.
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meghatarozottaknak megfeleloen, a 2014-2020 programozasi idoszakban az egyes eiiropai unios
alapokbol szamiazo tamogat^ok felhasznalasanak rendjerol szolo 272/2014. (XI. 5.)
Konnanyrendeletben (tovabbiakban: Koimanyrendelet) foglaltakra figyelemmel. Elado tudomasul
veszi, hogy a Tamogato a Vevot, mint kedvezmenyezettet hianypotlasra szoilthatja fel. A fizet&i
hatai'idobe a hianypotlasra igenybe vett idotartam nem szamit be.

7.5. A szamlak AFA tartalmat kozvetlentil a Vevo utaija at Elado reszere a szamla Vevo kozponti
iktatojaba (1389 Budapest, Pf.: 133) torteno beerkezeset koveto 15 napon beliil.

7.6. A benyujtando szamla kotelezo mellekletei az eloirasnak megfeleloen kialh'tott es mind ket Pel
altal alafrt Teljesftest Igazolo Bizonylat (3. szamu melleklet) es a Licenc-infonnacios adatlap (6.
szaimi melleklet) kitoltott formaban.

7.7. Amennyiben Vevo kifogast emel a benyiijtott szamlaval kapcsolatosan, ligy a szamlat a szamla
igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon belul visszakiildi Eladonak. A fizetesi hatarido a
szamla ujboli benyujtasat kovetoen ujra kezdodik.

7.8. A szamla szabalyszerii kiallltasa utan az Elado a szamlat a Vevo nevere es a Vevo kozponti
iktatojaba (1389 Budapest, Pf.: 133.) kiildi. Vevo a Kbt. 27/A. § alapjan lehetove teszi
elektronlkus szamla befogadasat is a Vevo e_invoice@nisz.hu e-mail cimen.

7.9. Elado a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallftani:

a) a szamlan szerepeltetni sziikseges a szallitott termekek, nyujtott szolgaltatasok
megnevezeset, a tevekenyseg lelrasat es annak TESZOR szamat,

b) a Vevo altal megadott belso azonositasra szolgal6 szerzodes szamot,
c) a szamlan szerepeltetni sztikseges a projektek megnevezeset .JCdzigazgatas mformatikai

infi'astriiktiirdjdnak konszoliddldsa a kdltsegek csokkentese erdekeben'\ es a projekt azonosito
szamat (K6FOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005)

d) fizetesi hataridokent a szamla kezhezvetelet koveto 30 napot,
e) a szamlan fel kell tiintetni a bankszamlaszamot, valamint az adoszamot,
f) a szamlan fel kell tiintetni a „szamla" elnevezest,
g) a szamlan a kozbeszerzesi dlj osszeget ktilon tetelkent kell szerepeltetni (KM V.3),

-  a szamlanak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVII. torveny
(Afa tv.) 169. § es elektronikus szamla eseten a 175. §-a szerinti elolrasoknak.

7.10. A szallltoi flnanszlrozasbol fakado olyan fizetesi kesedelemert, amelyert nem felelos, Vevo
felelosseggel nem tartozik.

7.11. Felek rogzitik, hogy a Jelen megallapodas szerinti, a Felek kozti elszamolas tekinteteben
iranyadonak tekintik a Kormanyrendeletet.

7.12. Az Elado a bankszamlaszamaban bekovetkezett valtozasrol koteles a Vevot haladektalanul

ertesiteni.

7.13. Elado a szamla kesedelmes kiegyenlitese eseten a kesedelmi idore a Ptk. 6:155. § (1) bekezdese
szerint jogosult kesedelmi kamatra.

7.14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerzodes, valamint a jelen szerzodes szerinti teljesftesek a
Kormanyrendelet hatalya ala tartoznak, es azok ellenerteke szallltoi flnanszfrozas kereteben keriil
kiegyenlftesre, ezeit Vevo a Komanyrendelet 118/A. § es 119. §-a alapjan biztosltja Elado reszere
a szerzodes elszamolhato dsszege 50%-anak megfelelo mertekii szallltoi eloleg igenylesenek
lehetoseget. Az elolegkent igenybe vett dsszeg a kiallltott szamlabol keriil levonasra.
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7.15. A szallitoi elolegct — az AFA nelkiili osszeg teklntcteben - (az elolegbekero dokumentum
Vevohbz valo benyujtasan keresztiil) az Elado a Taniogatotol (Iranyi'to Halosag) igenyelheti. A
Vevo az ertesi'testol szami'tott 5 napon beliil jelezheti a szallitoi eloleggel kapcsolatos femitartasat.
Ennek hlcinyabaii a szallitoi elolcg-igenylest a Vevo reszerol elfogtidottnak kell tekinteni.

7.16. Eloieg igenylesekor a megkdtott szerzodes elszamolhato - az AFA nelkuli - osszegenek 10%-a
erejeig az Elado mentesLil a blztositeknyujtasi kotelezettseg alol. Amennyiben 10 %-nal magasabb
meitckii eloieg klfizetesere keriil sor, az Elado a szerzodes elszamolhato osszegenek 10%-a es az
igenyelt szallitoi eloieg klildnbozetere juto tamogatas osszegenek megfelelo merteku, az Iranyito
Hatosag javara szolo a Kbt. 134. § (6) bekezdese vagy a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdese
szerint mas biztositekot nyujt vagy a Korm. rendelet 118/A. § (2a) b) pontjanak
figyelembevetelevel nem nyujt biztositekot. Az elolegkent igenybe vett osszeg a teljesit&t
kovetoen kiallitott szamla dsszegebol kerul levonasra.

7.17. A Vevo koteles az Elado altal megkuldott elolegszamlat annak beerkezeset koveto 5 napon beliil
zaradekolni es a Tamogato reszere megkiildeni idokozi kifizetesi igenyles kereteben.

7.18. Az igenyelt eloieg kifizelesenek esedekessegekor az elolegszamla AFA tartalmat a szamlaval
megegyezo modon es hataridovel a Vevo az Eladonak kozvetleniil fizeti meg.

7.19. A Vevo fenntartja a jogot, hogy a szerzodes teljesitese folyaman a szamla kiallitasaval
kapcsolatban jogszabalyvaltozas, vagy a finanszirozas valtozasa okan vagy az Europai Unio
alapjaibol szarmazo tamogatasok felhasznalasara vonatkozo elolrasoknak megfelelo tovabbi
kovetelmenyeket hatarozzon meg.

7.20. Amennyiben a szamla tartalmi, illetve formal okokbol nem befogadhato a 30 napos fizetesi
hatarido a befogadhato szamla beerkezesenek napjatol szamitodik. Amennyiben a fizetesi
hatarido munkasziineti napra, iinnepre vagy bankszuneti napra esik, akkor a kdvetkezo banki
munkanap a szamla kiegyenlitesenek hatarideje.

7.21. Vevo mentesLil a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol, amennyiben Elado a szamlat nem a
7.5 pontban meghatarozott cimre nyujtja be, vagy a szamla egyeb - Jelen szerzodesben
szabalyozott okbol - nem fogadhato be.

7.22. Elado nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesitesevel dsszefuggesben olyan koltsegeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem megfelelo
tarsasag tekinteteben meriilnek fel, es melyek Elado adokoteles jovedelmenek csokkentesere
alkalmasak. A Kbt. 136. § (2) bekezdese ertelmeben a kiilfoldi adoilletekessegii Elado koteles a
szerzodeshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosege szerinti adohatosagtdl
a magyar addhatosag kozvetleniil beszerezhct az Eladora vonatkozo adatokat az orszagok kozott
jogsegely igenybevetele nelkiil.

7.23. A Szerzodes hatalya alatt Eladd a Cegbirdsag altal nyilvantartott fobb adataiban (a neveben,

cegfonnajaban, addszamaban, szamlaszamaban) bekdvetkezo valtozasokrdl 3 (harom) naptari

napon beliil koteles a Vevot irasban ertesiteni, a valtozasrdl szdld ertesitest megkiildeni a

treasurvw'nisz.hu e-mail cimre.

7.24. Az ellenertek megfizetesere egyebekben a KM V. pontjanak rendelkezeseit kell megfelelden

alkalmazni.

7.25. Vevo a szerzddesen alapiild ellenszolgaltatasbdl eredo tartozasaval szemben csakajogosult altal

elismert, egynemii es lejart koveteleset szamithatja be.
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8. Teljesi'tesigazolas

8.1. Elado jelen szerzodesben meghatarozott feladatait teljesiti, ha a jelen szerzodes 2. szamii
mellekleteben felsoroit valameniiyi termek - es amennyiben van a termek mukodesehez sziikseges
licenc, akkor valamennyi licenc dokumentum mennyisegi es niinosegi atadas-atvetele es a termekek
iizembe helyezese sikeresen lezarult.

8.2. Elado a teljesi'test kovetoen haiadektalanul koteles atadni Vevonek az atadas-atveteli
jegyzokonyv egy peldanyat, mely(ek) atvetelet koveto 5 napon belul Vevo, jogszem teljesites eseten
kialh'tja a Teljesitest Igazolo Bizonylatot (melynek mintajat jelen szerzodes 3. szamii melleklete
tartalmazza).

8.3. Vevo Jelen szerzodes alairasaig atadta Eladonak a kitoitott Nyiiatkozat Partner adatairol
dokumentiimot, mely jelen szerzodes 5. szamii mellekleteben talalhato.

8.4. Vevo a teljesitest igazolo bizonylat kiallitasat mindaddig megtagadhatja, mig Elado a teljesitest
igazolo bizonylat kiallitasahoz szUkseges, valamennyi temeket, szolgaltatast, illetve a jelen
szerzodesben meghatarozott dokumentumokat Vevo szamara le nem szallitja, szerzodesszeriien at nem
adja.

8.5. Elado a teljesitest kovetoen 5 napon belul koteles a portalon kezdemenyeznl (rogziteni) a
teljesitesi folyamatban bekovetkezett valtozast, amit Vevo a portalon 5 napon beltll kbteles
visszaigazolni. A visszaigazolas lehet jovahagyas, illetve visszakUldes (amennyiben a teljesites nem
felelt meg az egyedi szerzodesben foglaltaknak). Amennyiben Vevo elmulasztj a a visszaigazolast, akkor
a portal automatikusan „teljesitve" statuszba fogja allitani a folyamat statuszat.

8.6. Vevonek - az elad6 kezdemenyezese elott - lehetosege van a „teljesitve" statuszt rogziteni a
portalon, amennyiben a teljesitest elfogadta.

9. Jotallas, gydrtoi tamogat^s, felhaszndloi jogok es jogszavatossag

9.1. Elado jelen szerzodes kereteben leszallitott termekekre a muszaki leirasban meghatarozottak
szerinti jotallast es gyartoi tamogatast vallal a hardverelemek es az azokhoz tartozo szoftverelemek,
tekinteteben legalabb 12 honapig. A jotallasi ido es a gyartoi tamogatas kezdete a termek mennyisegi,
minosegi atvetelenek es iizembe helyezesenek az idopontja.

9.2. A jdtall^i kotelezettseg es a gyartoi tamogatas teljesitesevel kapcsolatos valamennyi koltseget
Elad6 viseli.

9.3. Elado szavatoija, hogy a jelen szerzodes szerinti, a Vevonek szallitando valamennyi termek
teljesitesere - a szerzodes szerinti tartalommal es terjedelemben — jogosult es/vagy jogositott. Elad6
szavatoija tovabba, hogy harmadik szemelynek nines olyan joga, igy kulonosen szellemi alkotasokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozo joga (pi. szerzoi joga, szabadalma vagy vedjegye), amely Vevonek
a jelen szerzodesben meghatarozott jogait korlatozna, vagy megakadalyozna (jogszavatossagi vallalas).
Jelen pontban meghatarozott felelossegvallalas Eladot jelen szerzodes megszuneset kovetoen is terheli.
Egyebekben a val6sagnak meg nem felelo jogszavatossagi nyiiatkozat eseten a Vevo - a karteritesi
igenyenek fenntartasa es a meghiusulas jogkovetkezmenyeinek alkalmazasa mellett - a szerzodest
azonnali hatallyal jogosult felmondani.

9.4. Amennyiben harmadik szemely Eladonak felelossegi korebe eso jogsertesbol kdvetkezoen
szabadalom, szerzoi jog, vedjegyoltalom vagy mas, szellemi tulajdonjogmegsertese miatt, illetve egyeb
jogcimen pert indit, Vevo kdteles Eladot perbe hivni, Elado pedig koteles a perbehivast elfogadni. Elado
jogszavatossagi kotelezettsege megszegese eseten niinden szerzoi jogi, szabadalmi es egyeb harmadik
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fel altali jogszeru koveteles kielegi'teset magara vallalja. Elado tovabba koteles megteriteni Vevo minden
olyan karat, amely 6t Elado valosagnak nem megfelelo jogszavatossagi nyilatkozata miatt erik.

10. Szerzoclesszegfe, szerzodest biztosito mellekkotelezettsegek

10.1. Amennyiben jelen szerzodes 3. pontjaban meghatarozott hataridoig Eladonak felrohato okbol
jelen szerzodes 2. szamu mellekletben meghatarozott termekek, illetve dokumentumok atadas-atvetele
nem fejezodik be sikeresen, Elado - az erre okot ado koriilmeny jellegetol (kesedelem, hibas teljesites
vagy meghiusulas) fliggoen - kesedelmi, hibas teljesitesi vagy meghiusulasi kotber fizetesere koteles.

10.2. A kesedelmi kotber merteke: a kesedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a k&edelem 11. napjatol
napi 1% merteku. A kesedelmi kotber maximalis merteke 20 %, A kesedelmi kotber alapja a
kesedelmesen teljesitett mennyiseg netto erteke.

10.3. A hibas teljesitesi kotber merteke: a hibas teljesites 1-10. napja alatt napi 0,5%, all. napjatol
napi 1% merteku, A hibas teljesitesi kotber maximalis merteke 20%. A hibas teljesitesi kotber alapja a
hibasan teljesitett mennyiseg netto erteke.

10.4. Jelen szerzodes Eladonak felrohato meghiusulasa eseten Elado meghiusulasi kotber fizetesere
koteles, melynek merteke jelen szerzodes netto ertekenek 25 %-a. Jelen szerzodes meghiusultnak
tekintendo, amennyiben Vevo Elado sulyos szerzodesszegese miatt jelen szerzod&t azonnali hatallyal
felmondja vagy Vevo jelen szerzodestol Elado sulyos szerzodesszegese miatt elall.

10.5. Felek rogzitik, hogy figyelemmel a KM X,2,2. pontjara, ugyanazon kotberalap tekinteteben csak
egy kotber alkalmazhato.

10.6. Vevo a kotberigenyrol kotberertesitot allit ki, melynek osszeget jogosult az Eladot megilleto
dijba beszamitani. Vevo jogosult az esedekesse valt kotber osszeget a dijbdl visszatartani a Kbt.
szabalyainak betartasaval.

10.7. Elado tudomasul veszi, hogy a Vevo jogosult a kdtbert meghalado karanak ervenyesitesere,
illetve, hogy a kesedelmi illetoleg hibas teljesitesi kotber megfizetese nem mentesiti a teljesites alol.

10.8. A kotberigenyek ervenyesitese nem zarja ki a szerzodesszegesbol eredo egyeb igenyek
ervenyesitesenek lehetoseget. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdese alapjan a jogosult hibas teljesites miatti
kotber mellett nem ervenyesithet szavatossagi igenyt.

11. A szerzodes modositasa, megszuntetese es megszunese

11.1. Jelen szerzodes rendes felmondassal nem sziintetheto meg,

11.2. Felek jelen szerzod&t kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevetelevel es kizarolag
irasban modosithatjak.

11.3. Vevo jogosult Elado sulyos szerzodesszegese eseten Eladohoz intezett irasbeli ertesitesevel a
szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszegesnek minosiil kiildnosen, ha:

a) Elado a teljesitest jogos ok nelkul megtagadja,
b) a kesedelmi vagy a hibasteljesitesi kotber eleri a maximumot,
c) jelen szerzodes 11.4. es 12.5. pontjaban szabalyozott esetekben,
d) Elado valamely - az a)-c) pontban nem nevesitett - jelen szerzodesben meghat^ozott

kotelezettseget sajat erdekkoreben felmeriilt okbol, Vevo erre vonatkoz6 felszolitasa ellenere,
Vevo altal megadott hataridore nem teljesiti.
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11.4. Barmelyik Fel jogosult a szerzod&t azonnali hatallyal felmondani abban az esetben, ha a masik
Fel ellen jogerosen felszamolasi eljarfct rendeltek el vagy, ha a masik Fel vegelszamolassal tditeno
megszuneset hatarozta el.

11.5. Elado Vevo sulyos szerzodesszegese eseten jogosult a szerzodest Vevohoz iiitezett irasbeli
ertesitesevel azonnali hatallyal felmondani. Sulyos szerzodesszeg&t kovet el Vevo killondsen, ha a
szerzodesben meghatarozott fizetesi kotelezettsegenek Elado I'rasos felszolftasa ellenere, az abban
megadott hataridoig nem tesz eleget.

11.6. Az azonnali hatalyu felmond^rol I'rasban kell ertesiteni a masik felet. A szerzodes
megszunesenek idopontja a felmondasrol szolo ertesi'tes kezbesitesenek napja.

11.7. Az azonnali hatalyu felmondfc aJotallas hatalyat nem erinti.

11.8. Vevo koteles a szerzodest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a
szerzodes megkoteset kovetoen Jut tudomasara, hogy az Elado (szerzodo fel) tekinteteben a
kdzbeszerzesi eljaras soran kizaro ok allt fenn, es ezert ki kellett volna zarni a kozbeszerzesi eljarasbol.

11.9. Vevo jogosult es egyben koteles a szerzodest felmondani - ha szlikseges olyan hataridovel,
amely lehetove teszi, hogy a szerzodessel erintett feladata ellatasarbl gondoskodni tudjon ha

a) az Elado-ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladb tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely
tekinteteben fennall a 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel;

b) Elado kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely
tekinteteben fennall a 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel.

12. Titoktartas

12.1. Elado vallalja, hogy a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo szabalyozasnak

megfeleloen uzleti titok ci'men nem tagadja meg atajekoztatast a jelen szerzodes lenyeges tartalmarol.

12.2. Felek kotelesek jelen szerzodes teljesit&e soran a masik Fellel kapcsolatban tudomasukra jutott

informaciokat, adatokat, valamint tenyeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvanossagra nem hozhatjak,

illetektelen harmadik szemely reszere hozzaferhetove nem tehetik azzal, hogy egyik fel sem

akadaiyozliatja meg a masikat olyan informacio kiadasaban, amelyet valamely hatosagi vagy birosagi

eljaras vagy torvenyi eloiras tesz sziiksegesse.

12.3. Amennyiben jelen szerzodes teljesi'tesevel kapcsolatban Eladbnak harmadik szemely szamara

valamely informacibt kell kiadnia, azt kizarolag Vevo elozetes irasos hozzajarulasaval teheti meg.

12.4. Szerzodo Felek megallapodnak, hogy jelen pont alkalmazasa szempontjabol nem minosulnek

hannadik Felnek Elado altal szerzodesszeruen igenybe vett alvallalkozok, felteve, hogy jelen

szerzodesben valo kozremukodesiik elott titoktartasi nyilatkozatot irnak ala es adnak at Vevonek.

12.5. Elado teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megseitesebol eredo karokert

es tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kotelezettseg megszegese eseten a Vevo jogosult -

valasztasa szerint - a jelen szerzodestol elallni vagy jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani.
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13. Felek kozotti kapcsolattartas

13.1. Jelen szerzodesben Felek szakmai kapcsolattartasra kijelolt kepviseloi:
Vevo reszerol kapcsolattartasra jogosult
Neve: Szlanka Lajos
Beosztasa: projektmenedzser
Levelezesi cime: 1389 Budapest, Pf,: 133.
Mobiltelefon szama: +36305976850

telefax szama: 303-1000

e-mail cime: szlanka.lajos@nisz.hu

Elado reszerol kapcsolattartasra jogosult
Neve: Fodor Endre

Beosztasa: partner

Levelezesi cime: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.1, em.
Telefonszama: +361 8833471

Mobiltelefon szama: +3620 999 9935

e-mail cime: endre.fodor@sysman.hu

13.2. Jelen szerzodesben Vevo reszerol teljesites igazolasara az alabbi szemelyek egyiittesen
jogosultak:

Nev: Varga Dezso

Beosztas: Gazdasagi vezerigazgato-helyettes

es

Nev: Adam Csongor Zsolt

Beosztas: Fejlesztesi agazati igazgato

13.3. Felek gondoskodnak arrol, hogy kijelolt kapcsolattartoikat - mint erintetteket - megfelelokepp
tajekoztassak arrbl, hogy jelen pontban megadott szemelyes adataikat a masik Fel a jelen szerzodesben
meghatarozott celb61 kezeli, osszhangban a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese
tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kiviil helyezeserol sz616, az Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679 rendeletevel (a
tovabbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezeles az adatkezelo jogos erdekeinek - a jelen szerzodesben
foglaltak vegrehajtasa es az annak teljesitesevel osszefiiggo kapcsolattartas celjabol - ervenyesitesehez
szukseges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdes f) pontja.

13.4. Felek tudomasul veszik, hogy a kapcsolattartokent megjelolt szemely a GDPR rendelet 16. es
18. cikkevel osszhangban kerheti a szemelyes adatainak helyesbiteset, kezelesenek korlatozasat, illetve
a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennallasa eseten tiltakozhat azok kezelese ellen. A kotelezoen

megadott szemelyes adatok kezelese jelen szerzodes megkotesenek elokeszitesevel kezdodik es az
adatok torleseig tart. A torlesre akkor kerulhet sor, ha a vonatkozo europai unios es nemzeti
jogszabalyok szerint jelen szerzodessel kapcsolatos dokumentum-megorzesi kotelezettseg megszunik.

13.5. Felek jelen pontban meghatarozott kapcsolattartoik utjan tartjak a szerzodes teljesitese soran a
kapcsolatot. Barmelyik Fel jogosult a 13.1., 13.2. pontban meghatarozott
kapcsolattartoja/leljesitesigazolqja szemelyet megvaltoztatni. Szerzodo felek megallapodnak, hogy a
kapcsolattartok, teljesitesigazolo szemelyeben bekovetkezo valtozas nem igenyel szerzodesmodositast,
elegendo arrol a masik Felet irasban tajekoztatni. A kapcsolattarto/teljesitesigazolo szemelyeben
bekovetkezett valtozas a masik Fellel valo szerzodesszeru kozlestol hatalyos. A kapcsolattarto
szemelyek a szerzodesmodositasra nem jogosultak.
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13.6. Szerzodo Felek rogzi'tik, hogy minden, jelen szerzodes teljesi'tesevel kapcsolatos nyilatkozatol
vagy egyeb ertesi'test (a tovabbiakban; ertesi'tes) szerzodcsszeioien killdenek meg egyinasnak.
Szerzodesszeru mcgkUldesnck minosul, az I'rfcban es

-  I'rasban igazolt szemelyes atadassal,
-  tertivevenyes ajanlott levelben,
-  elektronikus alafrassal ellatott visszaigazolt e-mailben vagy
-  visszaigazolt telefax utjan — megkiliddtt eitesi'tes.

13.7. Az e-mail vagy telefax utjan torteno kezbesi'tes eseten az ertesi'tes akkor valik joghatalyossa,
amikor a ci'mzett azt igazoltan kezhez vette, airbl automatikus vagy kifejezett visszaigazolas erkezett. A
tertivevenyes ajanlott postal kiildemenyt a kezbesi'tes megkiserlesenek napjan kezbesi'tettnek kell
tekinteni, ha a ci'mzett az atvetelt megtagadta. Ha a kezbesi'tes azert volt eredmenytelen, inert a ci'mzett
az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste Jelzessel erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo
bizonyi'tasaig - a postai kezbesi'tes masodik megkiserlesenek napjat koveto otodik niunkanapon kell
kezbesitettnek tekinteni.

13.8. Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a postal utat klzarolag a szerzodesszegessel, valamlnt a
jelen szerzodes megszuntetesevel kapcsolatos ertesi'tesek megkUldesere veszik igenybe. Jelen pontban
meghatarozott esetekben azonban a kezbesi'tes klzarolag postal uton (tertivevenyes ajanlott levelben)
vagy Irasban Igazolt szemelyes atadassal tortenhet.

14. Vis Maior

14.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesi'tes vagy meghiiisulas vis maior
eredmenye.

14.2. A jelen pont ertelmezese szempontjabol Felek „vls malor"-nak teklntlk azokat a szerzodesszeru
teljesitest akadalyozo, vagy meghiusi'to esemenyeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozo Fel
ellenorzesl koren klvtil eso, a szerzodeskdtes Idopontjaban elore nem lathato koiiilmeny okoz es a
vis maiorra hivatkozo Feltol nem elvarhato, hogy az erre okot ado korulmenyt elkertllje vagy
elharitsa, igy kiilondsen:

a) termeszetl katasztrofak (vlllamcsap^, foldrenges, arvi'z, hurrlkan, stb.);
b) tuz, robbanas, jarvany, karanten korlatozasok;
c) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezodes;
d) haborii vagy mas konfllktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek,

mozgositas, rekvirdlas vagy embargo;
e) sztrajk, felkeles, fomadalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsfny,

polgarhaborii es terrorcselekmenyek;
f) zendilles, rendzavar^, zavargasok.

14.3. Amennylben vis maior miatt a szerzodesben foglalt hataridok nem teljesithetoek, errSl a vis maior
esemenyre hivatkozo Fel koteles haladektalanul irasban tajekoztatast adni es a tajekoztatas alapjan
Felek kotelesek egyeztetnl egymassal a szerzodes teljesitesenek tovabbl modjarol. Amennylben
Megrendelo egyeb Iranyii irasos utasitast nem ad, Vallalkozonak tovabb kell teljesitenle
szerzodeses kotelezettsegeit, amennylben az eszszeruen lehetseges, es meg kell keresnie minden
esszeru alternativ modot a teljesitesre.

14.4. A vis maiorra hivatkozo felet terheli a 14.2. pontban szereplo feltetelek ketseget kizaro es teljes
k6ru bizonyitasa.

14.5. Amennylben avis maior miatt a teljesitesi hatarido meghaladja a teljesitesi hatarido leteltet koveto
15 naptari napot, aMegrendelonekjogaban all —valasztasa szerint—jelen szerzodestol elallni vagy
jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben mindket Fel maga viseli a vis maior
miatt felmerult karat.
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15. Egyeb rcndclkczesck, a szerzodes tartalmanak crtelmczcsc:

15.1. Felek rdgzi'tik, hogy rendelkeznek az adatvedelmi jogszabalyok altal eloi'rt felhatalmazassal a
jelen szerzodesben rogzi'tett kapcsolattartoi (stb.) szemeiyes adatok kezelesere. Felek kijelentik, hogy a
sziikseges es eloi'rt, elozetes tajekoztatast megadtak a jelen szerzodesben megnevezett
munkavallaloiknak arrol, hogy szemeiyes adatukat (nev, e-mail, adott esetben a hozzajiik kotheto
telefonos, faxos elerhetoseg) a jelen szerzodessel osszefuggesben, a Felek kozotti kapcsolattartas
erdekeben, a jelen szerzodes megsziinesenek idopontjaig - amennyiben a szerzodes idotartama alatt a
kapcsolattarto szemelye valtozik, ugy e valtozas hatalyba lepeseig - az oket foglalkoztato Fel a fentebb
I'rt korben es celbol hasznalhatja, es a masik Felnek ugyanezen celbol es feltetelekkel torteno hasznalat
erdekeben tovabbi'thatja. Felek kijelentik, hogy a munkavallaloik jelen pontban hivatkozott
adatkezelesrol szolo tajekoztatasaban kitertek arra, hogy a szerzodesre vonatkozo kotelezo iratmegorzes
idotartama alatt fenti szemeiyes adataik a Felek dokumentumkezelo rendszereben eltarolasra, illetve
jogszabaly altal szabalyozott hatosagi, birosagi eljaras soran az eljaro szerv reszere megkuldesre
keriilhetnek.

15.2. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, kolcsonosen
betartjak a hatalyos niagyar es europai unios adatvedelmi szabalyokat, ideertve kulQnosen, de nem
kizarolagosan az informacios onrendelkezesi jogrol es az infonnacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.
torveny („lnfotv."), valamint a termeszetes szemelyeknek a szemeiyes adatok kezelese tekinteteben
torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kiviil
helyezeserol szolo Europai Parlament es a Tanacs (EU) 2016/679. szamu rendelet („GDPR")
rendelkezeseit.

15.3. Amennyiben jelen szerzodes barmely rendelkezese eltero torvenyi szabalyozas folytan
ervenytelenne valna, ugy ezen teny a szerzodes tobbi rendelkezesenek ervenyesseget nem erinti.

15.4. Eladonak es a Vevonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen t^gyalasok
litjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, mely kdzdttuk a szerzodes kereteben felmerult.
Minden ezzel kapcsolatos tenyrol, akadalyozo kdriilmenyrdl a felek kolcsondsen kdtelesek egymast
irasban tajekoztatni.

15.5. Ha Felek kozvetlen targyalasok megkezdesetol szamltott 30 naptari napon belQl nem tudjak
megoldani a szerzodes alapjan vagy ezzel osszefuggesben keletkezett jogvitajukat, ugy a jogvita
elbiralasara a rendes birosagi forumokat valasztjak.

15.6. A jelen szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a magyar jog rendelkezesei az iranyadok.

15.7. A jelen szerzodes Felek megegyezeset teljes egeszeben tartalmazza. A Felek jelen szerzodes

alairasaval annak rendelkezeseit magukra nezve kotelezo ervenyiinek fogadjak el.

15.8. Ha barmelyik Fel egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzodesben meghatarozott

valamely jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasahoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a

feltetelnek ajovobeni teljesiteserol, vagy ugyan azonjog jovobeni gyakorlasarol is le fog mondani, vagy

a kdveteleseitol el fog allni. A jelen szerzodesbol fakado vagy ahhoz kapcsolodo barmilyen jogrol

torteno lemondas csak erre vonatkozo kifejezett irasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

15.9. Jelen szerzodes foszovegenek es mellekleteinek ellentmondasa eseten a szerzodes fo

szovegenek rendelkezeset kell alkalmazni.
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15.10. A jelen szerzodesben nem szabalyozon kerde.sekben, valamint barmely, a te!je.sitessel
kapcsolatos ellentmondas eseten a hivatkozott KM. illetve annak mellekletei. vonatkozo rendelkezesei,
tovabba Magyarorszag mindenkor hatalyos jogszabalyai iranyadok. Jelen szerzodes a KM-ban
meghatarozottakkai ellentetes rendelkezeseket nem tanaimazhat.

15.11. Jelen szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a Beszerzo es az Elado kozott letrejott fent

hivatkozott KM, tovabba az alabbi mellekletek;

1. szamil melleklet:

2. szamu melleklet:

3. szamii melleklet:

4. szamu melleklet:

5. szamii melleklet:

6. szamu melleklet

7. szamii melleklet:

Miiszaki lelras

Megrendelt termek- es arlista
Teljesltest Igazolo Blzonylat
Elado atlathatdsagi nyilatkozata (mlnta)
Nyilatkozat Partner adatairol
Licencinformacios adatlap
Osszerendelo tablazat

A szerzodest a felek attanulmanyozas es ertelmezes utan, mint szandekukkal es ilgyleti akaratukkal
mindenben megegyezot „3" eredeti peldanyban - melybol 2 peldanyt Vevo, 1 peldanyt Elado kap -
jovaliagyolag I'rjak ala.

Budapest: 2021. Budapest: 2021. 01 q(
SYSMAN Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u, 10.

Addszdm: 12948901-2-41

Bancsics Ferenc

vezerigazgato
NISZ Zrt.

Vevo

NISZ NeiBWti InfokoinmanikAcids Saolgsitiitv
R^szvtoyttoBsAg

1^1 CsKjkoisai latco 3.
1

Hermesz Miklos
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1. szaniu mclleklet

Muszaki lei'ras
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Fizikai kiszolgdlok, bovitesek, hdttertdrolo bovitesek beszerzese
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1. Az ajanlatkcrcs targya

Az Ajanlatkero a jelenieg iizemben levo KAK felho architektura mintajara egy tesztkornyeztet kfvan
epiteni, amihez az alabbi fizikai eszkozbk es szoftverkomponensek beszerzese szukseges.

A NISZ Zrt Fehervari ut 70. es a Wigner Adatkozpont (Konkoly Thege u.) alatti adatkozpontjaba
letrehozando informatikai infra5truktura;targya

-1. reszajanlat: Fizikai kiszoigaiok szallitasa

- Openstack menedzsment es compute node szerver (5db)

- VmWare host szerver (2db)

- Oracle DB szerver (4db)

- Flosting monitoring szerver (2db)

- Jelszokezelo szerver (3db)

- Jelszokezelo hypervisor (3db)

- 2. reszajanlat: Memoriamodulok, diszk bdvitese

a tovabbiakban reszletezett muszaki specifikacionak megfeleloen.

Z.Altalanos rendelkezesek

Z.l.Gyartosemlegesseg

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdfeeben foglalt eldlrasokra, amennyiben
az ajanlatkero altal meghatarozott kozbeszerzesi muszaki lelrasban a kozbeszerzes targyanak kelloen
pontos es erthetd leirasa sziiksegesse tesz meghatarozott gyartmanyu vagy eredetu dologra, illetve

konkret eljarasra, amely egy adott gazdasagi szerepio termekeit vagy az altala nyujtott szolgaltatasokat
jellemzi, vagy vedjegyre, szabadalomra, tevekenysegre, szemelyre, tipusra vagy adott szarmazasra
vagy gyartasi folyamatra valo hivatkozast, ajanlatkero a hivatkozott gyartmanyu vagy eredetu dolog,
eljaras, vedjegy, szabadalom, tevekenyseg, szemely, tipus, szarmazas vagy gyartasi folyamat helyett
azzal egyenertekut is elfogad.

S.Hardver elemekkel kapcsolatos altalanos elvarasok

3.1.A megajanlott eszkozokkel kapcsolatos altalanos elvarasok

A megajanlott eszkozok nem lehetnek az adott gyartonal kifutokent semmiiyen modon megjelolt

eszkozok.

Az ajanlattetel soran figyelembe kell venni az alabbi kornyezeti felteteleket.

K-01 A tapellatas szabvanyos 230/400 V valtakozofesziiltsegu halozatrol tortenik, a hutesi

igeny nem haladhatja meg a rackszekrenyenkent a megajanlott konfiguraciora
vonatkozolag maximalis terheles eseten 6 kW-ot. Az ajanlott hardver geptermi
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elhelyezese soran nem szabad kulonleges felteteieket tamasztani a kiszolgalo hutesi es
aramellatasi rendszerrel kapcsolatban.

K-02 Az ajanlott rendszer minden hardvereszkbzenel eidi'ras, bogy rackszerkenyben
beszerelve a hideg levegot elolroi szi'vja be es a meleg levegot hatrafele fujja ki.

K-03 Minden ajanlott eszkoznek beszerelhetonek kell lennie - garancia vesztese nelkul - az
Ajanlatkerdnel levo, 19"-os, 47 U 600 mm x 1200 mm rackszekrenybe.

K-04 A geptermekben az FC kabeiezes optikai kabeiekkel (MM 50/125 0M4, LC/PC-LC/PC),
az Ethernet kabeiezes 10 Gbps, optikai kabeiekkel tortenik (10 GBase-SR, MM 50/025
0M4, LC/PC-LC/PC). A menedzsment csatlakozas 1 Gbps, rez alapu Cat.6 DTP kabeleken
tortenik. A megajanlott eszkbzok csatlakozasi feluletenek ehhez kell alkalmazkodnia. A
kapcsolatok kialakitasahoz sziikseges megfelelo darabszamu, minosegu, hosszusagu
patch kabeiek biztositasa.

Kornyezeti igenyek

K-05 Ne igenyeljen egyedi (nem szabvanyos), kulonleges megoldasu vagy kiemelkedo
teljesi'tmenyu hutest vagy villamos ellatast. A hutesi igeny nem haladhatja meg rack-
szekrenyenkent a 6 kW-ot.

Homerseklet tartomany;

•  mukddesi: 18 es 28 C kozott

•  tarolasi: -20 es +60 C kozott

Paratartalom: 20-80% lecsapodasmentesen.

Megbizhatosag

l^onbsrto Kpvetelm^
K-06

K-07

Legalabb ketoldali (redundans) villamos betaplalas lehetoseg (rackszekreny, aktiv
fogyasztok). _
F6 architektura elemek (tapegyseg, szellozes, stb.) redundansak es mukodes kozben
kulon-kulon, egyesevel cserelhetok legyenek. (hotspot)

3.2. Egyeb sziikseges, az Ajanlattevo altal biztositott altalanos kiegeszi'tok, feladatok

--

K-08 A tobb reszegysegbol allo eszkozoknel az egyes komponensek osszekotesehez

K-09

K-10

sziikseges belso kommunikaciot es mukodest lehetdve tevo eszkbzok, csatlakozok es
kabeiek.

A megajanlott eszkbzok fizikai bssze- es 19"-os rackbe tbrtenb beszerelesehez
sziikseges minden eszkbz, alkatresz.

Ajanlattevo feladata az alabbi fejezetben reszletezett eszkbzbk leszallitasa az Ajanlati
dokumentacibban meghatarozott helyre.

K-11 Szallitas elbtt vonalkbdos leltari szam azonosfto matricaval kell az eszkbzbket ellatni. A

vonalkbdos matricakat Ajanlatkerb biztosftja.

K-12 Uzembe helyezes, melynek kereteben az alabbi tevekenysegeket varjuk el:
• Az eszkbzbk fizikai beszerelese ajanlatkerb utmutatasa alapjan,

• Heiyi bsszekabelezes ajanlatkerb utmutatasa alapjan,

• Kabeiek nevezektani elvaras szerinti felcfmkezese, mindket oldalon,

• Az Ajanlatkerb altal adott leltari szamok es azonositok felragasztasa,

• Eszkbzbk bekapcsolasa,

• Megfelelo firmware verziok telepitese az eszkbzbkre.
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Statuszjellemzok ellenorzese, hibakelhantasa. n

3.3. Eszkozok eihelyezese

K-13 Az eszkozok a rendelkezesre allo (Ajanlatkero altal biztositott) 600 mm x 1200 mm

alapteruletu, Rittal TS IT47 U magas rackszekrenyekben keli elhelyezni.
A Rackszekrenyben a felso 4 Unit es az also 2 unit nem hasznaihato.

Az eszkozoket ugy keli a Rack-be szereini, bogy meghibasodas eseten az eszkoz
kiszerelese a Rack-ben uzemelo tbbbi eszkoz biztonsagos iizemet ne veszelyeztesse. A
rack szekrenyek megmaradat ures unit helyeit a Rack-be illeszkedo blank panelekkel

keli lefedni, melyet ajanlattevd biztosit. Arackszekrenyen beliili patch kabeleketgyurus

rendezd paneleken keresztiil keli vezetni.

3.4. Csatlakozas az ellato halozathoz

K-14

K-15

A gepterem elektromos rendszerehez lEC 60309 32A 3 PH (IEC309 32 A 3 fazis)

csatlakozofeliileteken lehet kapcsolodni.
A belso aramelosztasra hasznaihato aljzatok:

•  IEC320 C19 (anya)

•  IEC320C13 (anya)
Ajanlattevonek keli gondoskodnia redundans elosztasrol minden rackszekrenyben.

4. Eszkozok es szoftverek reszajanlatonkent

4.1. 1, reszajanlat - Fizikai kiszoigalok szalh'tasa

4.1.1. Openstack menedzsment es compute node szerver

BeszerzesI igeny;

•  5 db azonos felepltesu rack mount szerver

Egyeb leszalii'tandok: Rack szerverenkent 6 darab 3 meteres CAT6 LAN es 2 darab 3 meteres LC 0M4

optikai kabel.

Ajanlatkero az alabbi muszaki kdvetelmenyeket teljesito termekekre (dsszesen 5db) ker ajanlatot ugy,

hogy a megajanlott termekeknek teljesfteniuk keli a 3. fejezetben levd altalanos kdvetelmenyeket.

Muszaki kdvetelmenyek Idb szerverre vonatkozoan:

I OS-1 2 U magas, 2 CPU foglalatos, x86 architekturaju szerverek, Intel processzorral, melyek
:  tamogatjak a VT-d es VT-x utasltaskeszletet. _ _ _
I OS-2 Egy szerverben 2 CPU, dsszesen 32 core szamftasi erdforras legyen, amelyhez

programok rendelhetdk. Csak fizikai core szamithato be, logikai core nem.

Az alabbi parameterekben a megadott erteket vagy jobbat biztosltsa a megajanlott

:  termek, ez aldl kivetelt kepez a Core szam, melytdl az Ajanlatkero nem kfvan elterni.
0  Core szam: 16

0  Processzor alap frekvencia 2,lGHz
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OS-3 Legalabb 384GB RAM ECC, minimum DDR4 2656GHz-es DIMM sebesseg, minimum 8
szabad memoria bovito hely

OS-4 Halozati eleres (LAN): legalabb 2 db x 1 Gbps SFP port szerverenkent

OS-5 Halozati eleres (LAN): legalabb 4 db x 10 Gbps SFP+ port szerverenkent es a hozzajuk
tartozo transceiver-ek

OS-6 Menedzselhetoseg: tavoli kiszolgalo menedzselhetoseg biztositasa grafikus felulettel,
integralt tavoli konzol, es virtualis media tamogatas, Amennyiben ez a funkcio licenc
koteles, ugy a licencet is biztosi'tani kell.

OS-7 IPMI 2.0 protokoll tamogatottsag.

OS-8 A kovetkezo virtualizacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

•  VMware vSphere 6+

•  Microsoft Hyper-V

OS-9 A kovetkezo operacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:
•  Microsoft Windows Server 2012+

•  Red Hat Enterprise Linux 6+

•  Suse Linux Enterprise 12+
OS-10 Merevlemez vezerlo: I/O intenziv alkalmazas profilt tamogato RAID vezerlo, legalabb

RAID 0,1,5 tamogatas ___

OS-11 Merevlemez: 4 db min. 480 GB SATA olvasasra optimalizalt SATA meghajto

05-12 Tapeliatas, hutes: teljes kiepitesu, redundans, min 2 db 750W-S Platinum kategoriaju,
230 V-os, uzem kdzben cserelheto tapegysegek (a tapegysegek bnmagukban is kepesek
legyenek a teljes aramfelvetel mellett uzemelo szervert kiszolgaini),

05-13 Egyeb, a szerverekkel egyiitt szallitando eszkozdk:
•  Tapkabel,

•  Szerelo keretek, smek,

•  Kabelvezeto karok

05-14 Minimum 1 ev gyartoi tamogatas a hardver es szoftver komponensekre

05-15 A megajanlott eszkozbknek teljes funkcionalitassal illeszthetonek kell lennie a NISZ Zrt.
altal hasznalt, meglevo kozponti HW management eszkozdk valamelyikebe:

•  Openmanage

•  OneView

4.1.2 VMware host szerver

Beszerzesi igeny:

•  2 db azonos felepitesu rack mount szerver

Egyeb leszalli'tandok: Rack szerverenkent 6 darab 3 meteres CATS LAN es 2 darab 3 meteres LC GM4
optikai kabel.

Ajanlatkerd az alabbi muszaki kdvetelmenyeket teljesi'to termekekre (dsszesen 2db) ker ajanlatot ugy,
bogy a megajanlott termekeknekteljesi'teniiik kell a 3. fejezetben levd altalanos kdvetelmenyeket.

Muszaki kdvetelmenyek Idb szerverre vonatkozoan:

;i^Qdshd kovetietn^ , i
VMW-1 2 L) magas, 2 CPU foglalatos, x86 architekturaju szerverek, Intel processzorral, melyek

tamogatjak a VT-d es VT-x utasitaskeszletet.

VMW-2 Egy szerverben 2 CPU, dsszesen 32 core szami'tasi erdforras legyen, amelyhez
programok rendelhetdk. Csakfizikai core szami'thato be, logikai core nerrr
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VMW-3

VMW-4

VMW-5

VMW-6

VMW-7

VMW-8

VMW-9

VMW-10

VMW-11

VMW-12

VMW-13

VMW-14

VMW-15

VMW-16

Az alabbi parameterekben a megadott erteket vagy jobbat biztositsa a megajanlott
termek, ez alol kivetelt kepez a Core szam, melytdl az Ajanlatkero nem kivan elterni.

0  Core szam; 16

o  Processzor alapfrekvencia 2,lGHz

Legalabb 384GB RAM ECC, minimum DDR4 2666GHz-es DIMM sebesseg, minimum 8

szabad memoria bovito hely

Halozati eleres (LAN): legalabb 2 db x 1 Gbps SFP port szerverenkent

Halozati eleres (LAN): legalabb 4 db x 10 Gbps SFP+ port szerverenkent es a hozzajuk

tartozo transceiver-ek

SAN csatolo 2 db min 16Gbit/s FC port
Menedzselhetoseg: tavoli kiszolgalo menedzselhetdseg biztositasa grafikus felulettel,

integralt tavoli konzol, es virtualis media tamogatas. Amennyiben ez a funkcio licenc

koteles, ugy a licencet is biztosftani kell.
IPMI 2.0 protokoll tamogatottsag

A kovetkezo virtualizacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

•  VMware vSphere 6+

•  Microsoft Hyper-V _ _ _
A kovetkezo operacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

•  Microsoft Windows Server 2012+

•  Red Hat Enterprise Linux 6+.

•  Suse Linux Enterprise 12+

Merevlemez vezerlo: I/O intenzlv alkalmazas profilt tamogato RAID vezerld, legiabb

RAID 0,1^5 tamogatas _

Merevlemez: 4 db min. 480 GB olvasasra optimaiizalt SATA meghajto

Tapellatas, hutes: teljes kiepitesu, redundans, min 2 db 750W-S Platinum kategoriaju,
230 V-os, iizem kozben cserelhetd tapegysegek (a tapegysegek onmagukban is kepesek

iegyenek a teljes aramfelvetel mellett ilzemelo szervert kiszolgaini),

Egyeb, a szerverekkel egyiitt szallitando eszkbzok:

•  Tapkabel,

•  Szereld keretek, sinek,

•  Kabelvezeto karok

Minimum 1 ev gyartoi tamogatas a hardver es szoftver komponensekre

A megajanlott eszkozoknek teljes funkcionalitassal illeszthetonek kell lennie a NISZ Zrt.
altal hasznalt, meglevo kozponti HW management eszkozok valamelyikebe:

•  Openmanage

•  OneView

4.1.3. Oracle DB Server

Beszerzesi igeny: osszesen 4 darab azonos kialakltasu rack mount szerver, 2 telephelyre szallitva.

Egyeb leszalh'tandok: Rack szerverenkent 4 darab 5 meteres LAN LC/LC-0M4, 4 darab 5 meteres SAN
LC/LC-0M4 es 1 darab 5 meteres Cat6a/7 DTP kabel.

Ajanlatkero az alabbi muszaki kovetelmenyeket teljesito termekekre (osszesen 4db) ker ajanlatot ugy,

bogy a megajanlott termekeknek teljesfteniiik kell a 3. fejezetben levo altalanos kovetelmenyeket.

Muszaki kovetelmenyek Idb szerverre vonatkozoan:
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ODB-01 Forma: a megrendalo altai biztosftott rackbe szerelhetd maximum 2U magas, 2
processzor befogadasara aikalmas kivitel, Intel processzorral

ODB-02 Egy szerverben 2 CPU, osszesen 8 core szamftasi eroforras legyen, amelyhez programok
rendelhetoek. Csakfizikai core szamithato be, logikai core nem.

Az alabbi parameterekben a megadott erteket vagy jobbat biztosftsa a megajanlott
termek, ez alol klvetelt kepez a Core szam, melytol az Ajanlatkero nem kivan elterni.

•  Core szam: 4

•  CPU frekvencia: 3,6GHz

ODB-03 Memoria: 384 GB RAM ECC minimum DDR4, memoria bdvitesi lehetoseg osszesen 24

darab slotig, A konfiguracio a megadott memoria meret negyszereseig memoriamodul
csere nelkiil bovithetd legyen.

ODB-04 Tarolo: 4x480GB belso SSD diszk hardveres RAID vezerldvel a belso diszkek szamara. A

RAID vezerldnek minimum 1GB kiilon aramforrassal vedett cache memoriat kell

tartalmaznia. A diszkeket RAID-1 konfiguracioba kell kotni
ODB-05 SAN csatolo 2 db min 16Gbit/s FC port _
ODB-06 Flalozati eleres: minimum 2 darab, minimum IGbit/s sebessegu halozati csatlakozo,

valamint minimum 2 darab, minimum lOGbit/s sebessegu halozati csatlakozo, a
hozzajuk tartozo SFP+ transceiver-ekkel.

ODB-07 Menedzselhetoseg: tavoli kiszolgalo menedzselhetoseg biztositasa grafikus feliilettel,
integralt tavoli konzol, es virtualis media tamogatas. Amennyiben ez a funkcio licenc
koteles, ugy a licencet is biztositani kell.

ODB-08 Dedikalt menedzsment port RJ-4S porton keresztiil, amely tamogatja a gepek tavoli

menedzsmentjet (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elerest biztosi't

ODB-09 Operacios rendszer tamogatas:

•  Red Flat Enterprise Linux 6+

•  Suse Linux Enterprise 11+

•  Oracle Linux

ODB-10 A szervereknek rendelkeznie kell a megajanlott kereskedelmi Linux hardver
kompatibilitasi tanusftvanyaval.

ODB-11 Redundans kialakftasu, mukodes kozben cserelheto (hot-plug), minimum 94%

hatekonysagu tapegyseg, ami a teljes kiepitettseg eseten is biztosi'tja egy tapegyseg

kiesese eseten a mukddest

ODB-12 Egyeb, a szerverekkel egyiitt szallitando eszkdzok:

•  Tapkabel,

•  Szerelo keretek, sinek,

•  Kabelvezetd karok

ODB-13 Minimum 1 ev gyartoi tamogatas a hardver es szoftver komponensekre

ODB-14 A megajanlott eszkbzoknek teljes funkcionalitassal illeszthetonek kell lennie a NISZ Zrt.

altal hasznalt, meglevo kozponti HW management eszkdzok valamelyikebe:

•  Openmanage

•  OneView

4.1.4 Hosting monitoring szerver

Beszerzesi igeny:

•  2db azonos felepitesu rack mount szerver
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Egyeb leszaih'tandok: Rack szerverenkent 6 darab 3 meteres CATS LAN es 2 darab 3 meteres LC 0M4

optikai kabel.

Ajanlatkero az alabbi muszaki kovetelmenyeket teljesito termekekre (osszesen 2db) ker ajaniatot ugy,
bogy a megajanlott termekeknek teljesfteniiik kell a 3. fejezetben levo altalanos kovetelmenyeket.

Muszaki kovetelmenyek Idb szerverre vonatkozoan:

HM -1 2 U magas, 2 CPU foglaiatos, x86 architekturaju szerverek, Intel processzorral, melyek
tamogatjak a VT-d es VT-x utasftaskeszletet.

HM -2 Egy szerverben 2 CPU, osszesen 32 core szamftasi eroforras legyen, amelyhez
programok rendelhetok. Csakfizikai core szamithato be, logikai core nem,
Az alabbi parameterekben a megadott erteket vagy jobbat biztositsa a megajanlott
termek, ez alol kivetelt kepez a Core szam, melytol az Ajanlatkero nem kivan elterni.
Core szam: 16

Processzor alap frekvencia 2,lGHz

HM -3 Legalabb 128GB RAM ECC, minimum DDR4 2656GHz-es DIMM sebesseg, minimum 8
s^bad memoria bovito hely

HM -4 Halozati eleres (LAN): legalabb 2 db x 1 Gbps SFP port szerverenkent

HM -5 Halozati eleres (LAN): legalabb 2 db x 10 Gbps SFP+ port szerverenkent es a hozzajuk
tartozo transceiver-ek

HM -6 Menedzselhetoseg: tavoli kiszolgalo menedzselhetoseg biztositasa grafikus feliilettel,
integralt tavoli konzol, es virtualis media tamogatas. Amennyiben ez a funkcio licenc
koteles, ugy a licencet is biztosftani kell.

HM -7 IPMI 2.0 protokoll tamogatottsag.
HM -8 A kovetkezo virtualizacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

VMware vSphere 6+

Microsoft Hyper-V

HM -9 A kovetkezo operacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

•  Microsoft Windows Server 2012+

•  Red Hat Enterprise Linux 6+

•  Suse Linux Enterprise 12+

HM -10 Merevlemez vezerlo: Hardver RAID vezerld, legalabb RAID 0,1,5,6 tamogatas

HM -11 Merevlemez: 4 db min. 480GB olvasasra optimalizalt SATA meghajto

HM-12 Redundans kialakftasu, mukodes kozben cserelhetd (hot-plug), minimum 94%

hatekonysagu tapegyseg, ami a teljes kiepitettseg eseten is biztositja egy tapegyseg
kiesese eseten a mukodest

HM -13 Egyeb, a szerverekkel egyiitt szallftando eszkozok:

•  Tapkabel,

•  Szerelo keretek, sinek,

•  Kabelvezeto karok

HM -14 Legalabb 1 ev gyartoi tamogatas a hardver es szoftver komponensekre

HM -15 A megajanlott eszkozoknek teljes funkcionalitassal illeszthetonek kell lennie a NISZ Zrt.

altal hasznalt, meglevo kozponti HW management eszkozok valamelyikebe:

•  Openmanage

•  OneView
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4.1.5 Jelszokezelo szerver

Beszerzesi igeny:

•  3 db azonos kialakitasu rack mount szerver

Egyeb leszallitandok: Rack szerverenkent 3 darab 3 meteres CAT6 LAN es 2 darab 3 meteres LC 0IV14
optikai kabel.

Ajanlatkero az alabbi muszaki kovetelmenyeket teljesfto termekekre (osszesen 3db) ker ajanlatot ugy,
bogy a megajanlott termekeknek teljesfteniiik kell a 3. fejezetben levo altalanos kovetelmenyeket.

Muszaki koveteimenyek Idb szerverre vonatkozoan:

JK-1 2 U magas, 2 CPU foglaiatos, x86 architekturaju szerverek, Intel processzorral, melyek
tamogatjak a VT-d es VT-x utasftaskeszletet.

JK-2 Egy szerverben 2 CPU, osszesen 32 core szamitasi eroforras legyen, amelyhez
programok rendelhetok. Csak fizikai core szamithato be, logikai core nem.
Az alabbi parameterekben a megadott erteket vagy jobbat biztosi'tsa az
egyenertekukent megajanlott termek, ez alol kivetelt kepez a Core szam, melytol az
Ajanlatkero nem kfvan elterni.

o  Core szam: 16

o  Processzor alap frekvencia 2,1 GHz

JK-3 Legalabb 64GB RAM ECC, minimum DDR4 2666GHz-es DIMM sebesseg, minimum 8
szabad memoria bovito hely

JK-4 _ Halozati eleres (LAN): legalabb 4 db x IGbps RJ45 port szerverenkent
JK-5 Menedzselhetdseg: tavoli kiszolgalo menedzselhetoseg biztositasa grafikus feliilettel,

integralt tavoli konzol, es virtualis media tamogatas. Amennyiben ez a funkcio licenc
koteles, ugy a licencet is biztositani kell.

JK-6 IPMI 2.0 protokoll tamogatottsag.

JK-7 A kovetkezd virtualizacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

•  VMware vSphere 6+

•  Microsoft Hyper-V

JK-8 A kovetkezd operacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

•  Microsoft Windows Server 2012+

•  Red Hat EnteJKrise Linux 6+

•  Suse Linux EnteJKrise 12+

JK-9 Merevlemez vezerld: I/O intenzfv alkalmazas profilt tamogato, legalabb RAID 0,1,5
tamogatas

JK-10 Merevlemez: 4 db min. 1.2TB GB 10k 12Gbps 2.5in meghajto

JK-11 Merevlemez: 2db min. 400GB SSD meghajto

JK-12 Tapellatas, hutes: teljes kiepftesu, redundans, min 2 db 750W-S Platinum kategoriaju,
230 V-os, iizem kozben cserelhetd tapegysegek (a tapegysegek onmagukban is kepesek

legyenek a teljes aramfelvetel mellett iizemeld szervert kiszolgaini), _
JK-13 Egyeb, a szerverekkel egyiitt szalh'tandd eszkdzok:

•  Tapkabel,

•  Szereld keretek, sinek,

•  Kabelvezetd karok

JK-14 Minimum 1 ev gyartoi tamogatas a hardver es szoftver komponenselae
JK-15 A megajanlott eszkozdknek teljes funkcionalitassal illeszthetdnek kell lenniea NISZZrt.

altal hasznalt, meglevd kdzponti HW management eszkdzok valamelyikebe:
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•  Openmanage

•  OneView

4.1.6. Jelszokezelo hypervisor

Beszerzesi igeny:

«  3 db azonos kialaki'tasu rack mount szerver

Egyeb leszalli'tandok: Rack szerverenkent 3 darab 3 meteres CATS LAN es 2 darab 3 meteres LC 0IVI4

optikai kabel.

Ajanlatkero az alabbi muszaki kovetelmenyeket teljesito termekekre (bsszesen 3db) ker ajanlatot ugy,
hogy a megajanlott termekeknek teljesiteniUk kell a 3. fejezetben levd altalanos kovetelmenyeket.

Muszaki kbveteimenyek Idb szerverre vonatkozoan:

i; I.

JKH-1 2 U magas, 2 CPU foglaiatos, x86 architekturaju szerverek, Intel processzorral, melyek

tamogatjak a VT-d es VT-x utasitaskeszletet.
JKH-2 Egy szerverben 2 CPU, osszesen 32 core szami'tasi erdforras legyen, amelyhez

programok rendelhetok. Csakfizikai core szamithato be, logikai core nem.

Az alabbi parameterekben a megadott erteket vagy jobbat biztositsa a megajanlott

termek, ez alol kivetelt kepez a Core szam, melytol az Ajanlatkero nem kfvan elterni.
0  Core szam: 16

o  Processzoralapfrekvencia 2,1 GHz

JKH-3

JKH-4

JKH-5

JKH-6

JKH-7

JKH-8

JKH-9

J^KH-10

JKH-11

JKH-12

Legalabb 128GB RAM ECC, minimum DDR4 2666GHz-es DIMM sebesseg, minimum 8

szabad memoria bovito hely
Halozati eleres (LAN): legalabb 4 db x IGbps RJ45 port szerverenkent
Menedzselhetoseg: tavoli kiszolgalo menedzselhetoseg biztositasa grafikus feliilettel,

integralt tavoli konzol, es virtualis media tamogatas. Amennyiben ez a funkcio licenc

koteles, ugy a licencet is biztosjtani kell.
JPMI 2.0 protokoll tamogatottsag.
A kbvetkezo virtualizacios rendszerektamogatasa, futtatasi kepessege:

•  VMware vSphere 6+

Microsoft Hyper-V

A kbvetkezo operacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege:

•  Microsoft Windows Server 2012+

•  Red Hat EnteJKrise Linux 6+

•  Suse Linux EnteJKrise 12+

JKH-13

Merevlemez vezerlo: I/O intenzfv alkalmazas profilt tamogato, legalabb RAID 0,1,5

tamogatas

Merevlemez: 4 db min. l.JT^GB j.Ok 12Gbps 2.5in megh^to
Merevlemez: 2db min. 400GB SSD meghajtb
Tapellatas, hutes: teljes kiepi'tesu, redundans, min 2 db 750W-S Platinum kategoriaju,

230 V-os, iizem kbzben cserelhetb tapegysegek (a tapegysegek bnmagukban is kepesek
legyenek a teljes aramfelvetel mellet^ iizemelb szervert kiszolgaini), _
Egyeb, a szerverekkel egyiitt szallftando eszkbzbk:

•  Tapkabel,

•  Szerelb keretek, sinek,

•  Kabelvezeto karok
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JKH-14 Minimum 1 ev gyartol tamogatas a hardver es szoftver komponensekre

JKH-15 A megajanlott eszkozoknek teljes funkcionalitassal illeszthetdnek keli iennie a NiSZ Zrt.
altal hasznalt meglevo kozponti HW management eszkozok valameiyikebe:

•  Openmanage

•  OneView

4.2 2. reszajanlat - Memoriamodulok, diszk bovitesek

Beszerzesi igeny: Az Ajanlatkero a meglevo fizikai szervereit tovabbi memoriamodulokkal es
merevlemezekkel kivanja boviteni az alabbi speciflkacioknak megfeleioen;

•  48db memoria-modul

•  28db SSD merevlemez

Ajanlatkero az alabbi muszaki kovetelmenyeketteljesftd termekekre (osszesen 48+28db) ker ajanlatot:

UP-1 A meglevo 4 db szerver garanciavesztese nelkuli bovitese a megajanlott bovito
elemekkel.

UP-2 A memoriamoduloktekinteteben: 16GB RAM ECC, minimum DDR4 2400MHz-es DIMM

sebesseg _

UP-3 A merevlemez tekinteteben: min. 800 GB SAS Mix Use SSD meghajto

A megajanlott bovitest az alabbi konfiguracioju, az Ajanlatkero tulajdonaban levo szerverekbe

(meglevo osszesen 4db szerverbe, azonos mertekben) kivanja uzembe helyezni:

Cikkszam

Megnevezes

Meglevo

mennyiseg

szerverenkent

8871J2G

Lenovo System x3650 MS, Xeon 14C E5-2680 v4 120W

2,4GHz/2400MHz/35MB, lxl6GB 0/Bay HS 2,Sin

SAS/SATA, SR MS210, 900W p/s. Rack

1

00YJ202

Intel Xeon Processor ES-2680 v4 14C 2,4GHz 3SMB

2400MHz 120W
2

46W0829

16GB TruDDR4 Memory (2Rx4,1.2V) PC4-19200 CL17
2400MHz LP RDIMM

3

00WG685

300GB 10k 12Gbps SAS 2,Sin SAS G3HS
9

5 Teljesitessel kapcsolatos feladatok

5.1 Nyertes aj'anlattevd feladatai

•  Az eszkozok leszallitasa a felhivasban meghatarozott helyszinre - (1. es 2. reszajanlat

eseteben)

•  Az Ajanlatkero altal adott leltari szamok es azonositok felragasztasa- (1. es 2. reszajanlat

eseteben)

•  Eszkozok bekapcsolasa (1. reszajanlat eseteben)

•  Megfelelo firmware verziok telepitese az eszkozokre (1. reszajanlat eseteben)

•  Statuszjellemzok ellenorzese, hibak elharitasa (1. reszajanlat eseteben)
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5.2. Les^-iiHtt-indok

•  A fizikai eszkozok es bovi'tesek

•  Az eszkozok jotailasra vonatkozo clokumentaciok

•  Licencigazolasok-amennyiben relevans

•  Licencinformacios adatlap - amennyiben relevans

5.3. Jotallassai es gyartoi tamogatassal kapcsoiatos elvarasok

Az Ajanlattevonek biztositania kell a megajanlott termekekre a 12 honap jotallast es gyartoi
tamogatast. A jotaliasi es gyartoi tamogatasi idd kezdete a termek mennyisegi, minosegi atvetelenek
egyCittes teijesuiesenek az idopontja, amely a teijesitesigazolas kialli'tasanakegyuttes feitetele.

A jotailasra es az gyartoi tamogatasra vonatkozo felteteiek:

k-; i

JP-Ol Az Ajanlatkero a hibabejelenteset a het minden napjan 0-24 ora kbzott teheti meg.

JP-02 A hibabejelentest Ajanlattevonek 4 bran beliil kell visszaigazolnia.

JP-03 A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

•  hibat bejelento szemely neve, beosztasa,

•  meghibasodott termekazonosito adatai (tipus, gyari szam),

•  eszleit hibajelenseg lefrasa,

•  hibabejelentes szama. ^ „
JP-04 Az Ajanlattevonek a bejelentestol szamftott 8 oran beliil el kell kezdenie a hiba

elharitasat.

JP-05 Jotallas es gyartoi tamogatas kereteben biztositani kell bovebb (publikusan
hozzaferheto tartalmakon feliil) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai

dokumentacioihoz, hibalistakhoz, szoftverfrissfteseihez. „
JP-06 Jotallas es gyartoi tamogatas kereteben biztositani kell az eszkbzhoz kapcsolodo

szoftverfrissftesek dfjmentes letoltesi lehetoseget.
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Megrendelt termekek megnevezese, mennyisege, egysegara, ara
1. szamu melleklet

Cikkszani
Termck (szolgaltatas)

megnevezese

Menny
iseg

Menn

yisegi
egyseg

Netto

egysegar

(Ft)

^  Kozbeszerzesi
Egysegarra vetitett j... ,

kozbeszerzesi dij Netto osszar
netto 2% (Ft)

^  ̂ egysegar (Ft)

(Ft)

Kozbcszc

rzcsi dij
netto

osszeseii

(Ft)

Kozbeszerzesi

dijjal novelt
netto osszar

(Ft)

Openstack menedzsment es compute node szerver (5db)

A5110413 PowerEdge R740 5 db 31967 639,34 32606,34 159 835 3196,7 163 032

A3809948 Intel Xeon 4216 10 db 113113 2262,26 115375,26 1 131 130 22622,6 1  153 753

A4354168 32GB RDIMM 60 db 139715 2794,3 142509,3 8 382 900 167658 8 550 558

A3017874
PERC H730P Adapter RAID
Controller 2GB NV Cache

5 db 87294 1745,88 89039,88 436 470
8729,4 445 199

A3320619

480GB SSD SATA Read

Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-
plug

20 db 129097 2581,94 131678,94 2 581 940

51638,8 2 633 579

A3685122 Redundant PowerSupply 750W 5 db 63934 1278,68 65212,68 319 670 6393,4 326 063

A3561301 European - 220V Power Cord 10 db 1844 36,88 1880,88 18 440 368,8 18 809

A3676975
PCIE Riser for Chassis with 2

Proc
5 db 3074 61,48 3135,48 15 370

307,4 15 677

A4755938

iDRAC Enterprise integrated
Dell Remote Access Controller

Enterprise

5 db 33811 676,22 34487,22 169 055

3381,1 172 436

A3737143
OpenManage Essentials, Server
Configuration Management

5 db 11065 221,3 11286,3 55 325
1106,5 56 432

A3347572
SFP+,SR,Opt Tran, Intel, 10Gb-
1Gb

20 db 36885 737,7 37622,7 737 700
14754 752 454

A3331378

Broadcom 57840S Quad Port
10Gb SFP+ Direct Attach Rack

Network Daughter Card

5 db 88524 1770,48 90294,48 442 620

8852,4 451 472
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A3259457

Intel X710 Dual Port 10Gb

Direct Aattach SFP+ Converged
Network Adapter

5 db 88524 1770,48 90294,48 442 620

8852,4 451 472

A3742689
ReadyRails Sliding Rails With
Cable Management Arm

5 db 19672 393,44 20065,44 98 360
1967,2 100 327

A3006528

1 Yr ProSupport Next Business
Day Service On-Site gyartoi
garancia

5 db 184424 3688,48 188112,48 922 120

18442,4 940 562

S26361-F3417-L603
Cable CAT6A S/STP, RJ45,
length 3m

30 db 1505 30,1 1535,1 45 150
903 46 053

A3239801
3M Optical Fibre Cable LC-LC
Tyco

10 db 3074 61,48 3135,48 30 740
614,8 31 355

VmWare host szerver (2db) 0 0 0 -

A5110413 PowerEdge R740 2 db 31967 639,34 32606,34 63 934 1278,68 65 213

A3809948 Intel Xeon 4216 4 db 113113 2262,26 115375,26 452 452 9049,04 461 501

A4354168 32GB RDIMM 24 db 139715 2794,3 142509,3 3 353 160 67063,2 3 420 223

A3017874
PERC H730P Adapter RAID
Controller 2GB NV Cache

2 db 87294 1745,88 89039,88 174 588
3491,76 178 080

A3320619

480GB SSD SATA Read

Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-
plug

8 db 129097 2581,94 131678,94 1 032 776

20655,52 1 053 432

A3685122 Redundant PowerSupply 750W 2 db 63934 1278,68 65212,68 127 868 2557,36 130 425

A3561301 European - 220V Power Cord 4 db 1844 36,88 1880,88 7 376 147,52 7 524

A3676975
PCIE Riser for Chassis with 2

Proc
2 db 3074 61,48 3135,48 6 148

122,96 6 271

A4755938

iDRAC Enterprise integrated
Dell Remote Access Controller

Enterprise

2 db 33811 676,22 34487,22 67 622

1352,44 68 974

A3737143
OpenManage Essentials, Server
Configuration Management

2 db 11065 221,3 11286,3 22 130
442,6 22 573

A3347572
SFP+,SR,Opt Tran, Intel, 10Gb-
1Gb

8 db 36885 737,7 37622,7 295 080
5901,6 300 982

A3331378

Broadcom 57840S Quad Port
10Gb SFP+ Direct Attach Rack

Network Daughter Card

2 db 88524 1770,48 90294,48 177 048

3540,96 180 589
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A3259457

Intel X710 Dual Port 10Gb

Direct Aattach SFP+ Converged
Network Adapter

2 db 88524 1770,48 90294,48 177 048

3540,96 180 589

A3758853
QLogic 2692 Dual Port 16Gb
Fibre Channel HBA

2 db 215162 4303,24 219465,24 430 324
8606,48 438 930

A3742689
ReadyRails Sliding Rails With
Cable Management Arm

2 db 19672 393,44 20065,44 39 344
786,88 40 131

A3006528

1 Yr ProSupport Next Business
Day Service On-Site gyartdi
garancia

2 db 184424 3688,48 188112,48 368 848

7376,96 376 225

S26361-F3417-L603
Cable CAT6A S/STP, RJ45,
length 3m

12 db 1505 30,1 1535,1 18 060
361,2 18 421

A3239801
3M Optical Fibre Cable LC-LC
Tyco

4 db 3074 61,48 3135,48 12 296
245,92 12 542

Oracle DB szerver (4db) 0 0 0 -

A5121316 PowerEdge R640 4 db 76229 1524,58 77753,58 304 916 6098,32 311 014

A3890905 Intel Xeon 5222 8 db 167211 3344,22 170555,22 1 337 688 26753,76 1 364 442

A4354168 32GB RDIMM 48 db 139715 2794,3 142509,3 6 706 320 134126,4 6 840 446

A3017874
PERC H730P Adapter RAID
Controller 2GB NV Cache

4 db 87294 1745,88 89039,88 349 176
6983,52 356 160

A3320619

480GB SSD SATA Read

Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-
plug

16 db 129097 2581,94 131678,94 2 065 552

41311,04 2 106 863

A3685122 Redundant PowerSupply 750W 4 db 63934 1278,68 65212,68 255 736 5114,72 260 851

A3561301 European - 220V Power Cord 8 db 1844 36,88 1880,88 14 752 295,04 15 047

A3676975
PCIE Riser for Chassis with 2

Proc
4 db 3074 61,48 3135,48 12 296

245,92 12 542

A4755938

iDRAC Enterprise integrated
Dell Remote Access Controller

Enterprise

4 db 33811 676,22 34487,22 135 244

2704,88 137 949

A3737143
OpenManage Essentials, Server
Configuration Management

4 db 11065 221,3 11286,3 44 260
885,2 45 145

A3347572
SFP+,SR,Opt Tran, Intel,10Gb-
1Gb

8 db 36885 737,7 37622,7 295 080
5901,6 300 982
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A3192286

Intel X710 DP 10Gb DA/SFP+

+ 1350 DP 1Gb Ethernet

Network Daughter Card
4 db 87294 1745,88 89039,88 349 176

6983,52 356 160

A3758853
QLogic 2692 Dual Port 16Gb
Fibre Channel HBA

4 db 215162 4303,24 219465,24 860 648
17212,96 877 861

A3742689
ReadyRails Sliding Rails With
Cable Management Arm

4 db 19672 393,44 20065,44 78 688
1573,76 80 262

A3006528

1 Yr ProSupport Next Business
Day Service On-Site gyartoi
garancia

4 db 184424 3688,48 188112,48 737 696

14753,92 752 450

S26361-F3417-L605
Cable CAT6A S/STP, RJ45,

length 5m
4 db 1756 35,12 1791,12 7 024

140,48 7 164

D:FCKAB-OM4-C05L-

L

FC-Cable 0M4, MMF, 5m,

LC/LC
16 db 1193 23,86 1216,86 19 088

381,76 19 470

D:FCKAB-OM4-C05L-

L

FC-Cable 0M4, MMF, 5m,
LC/LC

16 db 1193 23,86 1216,86 19 088

381,76 19 470

Hosting monitoring szerver (2db)

A5110413 PowerEdge R740 2 db 31967 639,34 32606,34 63 934 1278,68 65 213

A3809948 Intel Xeon 4216 4 db 113113 2262,26 115375,26 452 452 9049,04 461 501

A4354168 32GB RDIMM 8 db 139715 2794,3 142509,3 1 117 720 22354,4 1 140 074

A3017874
PERC H730P Adapter RAID
Controller 2GB NV Cache

2 db 87294 1745,88 89039,88 174 588
3491,76 178 080

A3320619

480GB SSD SATA Read

Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-
plug

8 db 129097 2581,94 131678,94 1 032 776

20655,52 1 053 432

A3685122 Redundant PowerSupply 750W 2 db 63934 1278,68 65212,68 127 868 2557,36 130 425

A3561301 European - 220V Power Cord 4 db 1844 36,88 1880,88 7 376 147,52 7 524

A3676975
PCIE Riser for Chassis with 2

Proc
2 db 3074 61,48 3135,48 6 148

122,96 6 271

A4755938

iDRAC Enterprise integrated
Dell Remote Access Controller

Enterprise

2 db 33811 676,22 34487,22 67 622

1352,44 68 974

A3737143
OpenManage Essentials, Server
Configuration Management

2 db 11065 221,3 11286,3 22 130
442,6 22 573
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A3347572
SFP+,SR,Opt Tran, Intel, 10Gb-
1Gb

4 db 36885 737,7 37622,7 147 540
2950,8 150 491

A3192286

Intel X710 DP 10Gb DA/SFP+

+ 1350 DP 1Gb Ethernet

Network Daughter Card

2 db 87294 1745,88 89039,88 174 588

3491,76 178 080

A3742689
ReadyRails Sliding Rails With
Cable Management Arm

2 db 19672 393,44 20065,44 39 344
786,88 40 131

A3006528

1 Yr ProSupport Next Business
Day Service On-Site gymtoi
garancia

2 db 184424 3688,48 188112,48 368 848

7376,96 376 225

S26361-F3417-L603
Cable CAT6A S/STP, RJ45,
length 3m

12 db 1505 30,1 1535,1 18 060
361,2 18 421

A3239801
3M Optical Fibre Cable LC-LC
Tyco

4 db 3074 61,48 3135,48 12 296
245,92 12 542

Jelszokezelo szerver (3db) -

A5110413 PowerEdge R740 3 db 31967 639,34 32606,34 95 901 1918,02 97 819

A3809948 Intel Xeon 4216 6 db 113113 2262,26 115375,26 678 678 13573,56 692 252

A4344011 16GB RDIMM 12 db 55886 1117,72 57003,72 670 632 13412,64 684 045

A3017874
PERC H730P Adapter RAID
Controller 2GB NV Cache

3 db 87294 1745,88 89039,88 261 882
5237,64 267 120

A3320619

480GB SSD SATA Read

Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-
plug

6 db 129097 2581,94 131678,94 774 582

15491,64 790 074

A3072307
1.2TB lOKRPM SAS 12Gbps
2.5in Hot-plug Hard Drive

12 db 76844 1536,88 78380,88 922 128
18442,56 940 571

A3685122 Redundant PowerSupply 750W 3 db 63934 1278,68 65212,68 191 802 3836,04 195 638

A3561301 European - 220V Power Cord 6 db 1844 36,88 1880,88 11 064 221,28 11 285

A3676975
PCIE Riser for Chassis with 2

Proc
3 db 3074 61,48 3135,48 9 222

184,44 9 406

A4755938

iDRAC Enterprise integrated
Dell Remote Access Controller

Enterprise

3 db 33811 676,22 34487,22 101 433

2028,66 103 462

A3737143
OpenManage Essentials, Server
Configuration Management

3 db 11065 221,3 11286,3 33 195
663,9 33 859

A3409181
Broadcom 5720 QP 1Gb
Network Daughter Card

3 db 33196 663,92 33859,92 99 588
1991,76 101 580
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A3742689
ReadyRails Sliding Rails With
Cable Management Arm

3 db 19672 393,44 20065,44 59 016
1180,32 60 196

A3006528

1 Yr ProSupport Next Business
Day Service On-Site gyartoi
garancia

3 db 184424 3688,48 188112,48 553 272

11065,44 564 337

S26361-F3417-L603
Cable CAT6A S/STP, RJ45,
length 3m

9 db 1505 30,1 1535,1 13 545
270,9 13 816

A3239801
3M Optical Fibre Cable LC-LC
Tyco

6 db 3074 61,48 3135,48 18 444
368,88 18 813

Jelszokezeld hypervisor (3db)

A5110413 PowerEdge R740 3 db 31967 639,34 32606,34 95 901 1918,02 97 819

A3809948 Intel Xeon 4216 6 db 113113 2262,26 115375,26 678 678 13573,56 692 252

A4354168 32GB RDIMM 12 db 139715 2794,3 142509,3 1 676 580 33531,6 1 710 112

A3017874
PERC H730P Adapter RAID
Controller 2 GB NV Cache

3 db 87294 1745,88 89039,88 261 882
5237,64 267 120

A3320619

480GB SSD SATA Read

Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-
plug

6 db 129097 2581,94 131678,94 774 582

15491,64 790 074

A3072307
1.2TB lOK RPM SAS 12Gbps
2.5in Hot-plug Hard Drive

12 db 76844 1536,88 78380,88 922 128
18442,56 940 571

A3685122 Redundant PowerSupply 750W 3 db 63934 1278,68 65212,68 191 802 3836,04 195 638

A3561301 European - 220V Power Cord 6 db 1844 36,88 1880,88 11 064 221,28 11 285

A3676975
PCIE Riser for Chassis with 2

Proc
3 db 3074 61,48 3135,48 9 222

184,44 9 406

A4755938

iDRAC Enterprise integrated
Dell Remote Access Controller

Enterprise

3 db 33811 676,22 34487,22 101 433

2028,66 103 462

A3737143
OpenManage Essentials, Server
Configuration Management

3 db 11065 221,3 11286,3 33 195
663,9 33 859

A3409181
Broadcom 5720 QP 1Gb
Network Daughter Card

3 db 33196 663,92 33859,92 99 588
1991,76 101 580

A3742689
ReadyRails Sliding Rails With
Cable Management Arm

3 db 19672 393,44 20065,44 59 016
1180,32 60 196

A3006528

1 Yr ProSupport Next Business
Day Service On-Site gyartoi
garancia

3 db 184424 3688,48 188112,48 553 272

11065,44 564 337
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2. szamu melleklet

V
N I S Z

NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

H-1031 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesitest igazolo bizonylat 1.0

Teljesitest Igazolo Bizonylat

Kesziilt

Hely: Datum:

Jelen vannak:

Vallalkozo/ Szallito ccg neve: Kepviselo neve, beosztasa:

Megrendelo:
NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolnaltato Zrt.

Kepviselo (I) neve, beosztasa:
(a TIB alairqja)

Kepviselo (2) neve, beosztasa:
(a TIB jovahagyoja)

Termek/szolgaltatas megnevezese:

Szerzodes targya:

Szerzodes szama:

Teljesites igazolas targya:

Teljesites szerzodes szerinti iiteme/datuma:

Teljesites tenyleges datuma:

Megjegyzes:

Megrendelo kepviseloi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szallito az arut, termeket vagy eszkdzt a
Megrendelo telephelyere szallitotta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak
szerint. A teljesitest igazolo, dokumentalo iratok (szallitolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jkv.,
minosegvizsgalati jkv., tesztelesi minosites, mas ) a teljesitest
igazolo szaktertiletnek atadasra keriiltek; a teljesites a szerzodes szerinti tartalomnak es minosegnek
megfelel. A font jelzett es archivalt dokumentiimokat a teljesitest igazolo szakteriilet visszakeresheto
modon megorizni kdteles.

A Vallalkozo/Szallito szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re beiiyujthatja.

Elfogadott netto teljesitmeny ertek (Ft):

a szerzodesben meghatdrozott egyeb devizaban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesitesbol visszatartott
(joteljesitesi) garancia, kotber (Ft):

Szallito kepviseloje Megrendelo kepviseloje (1)

(^3 +36 1 459 4200

Megrendelo kepviseloje (2)

(5) info@nisz.hu nisz.hu
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4. szaniu mellcklet

Elado atlathatosagi nyilatkozata

Nyilatkozat az allamhaztartasrol szolo 2011. CXCV. torveny 41. § (6) bekezd&eben foglalt
feltctclnek valo megfelelcsrol

Nyilatkozattevo:
Cegnev: Sysman Infomiatikai Zrt.
Szekhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.1. em.
Cegjegyzekszam: 01-10-044874
Adoszam: 12948901-2-41

Kepviseleteben eljar: Hermesz Miklos

Jelen okirat alai'rasaval nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt Sysman Infonnatikai Zrt. a nemzeti
vagyonrol szdlo 2011. evl CXCVl. 3. § (1) bekezdes 1. pontja^ szerinti atlathato szervezet.

Tudomasul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak valtozasarol koteles vagyok a DKU-t
haladektalanul Irasban erteslteni.

Tudomasul veszem, hogy a valotlan tartahnu nyilatkozat alapjan letrejott szerzodest a DKU jogosult
felmondani, vagy attol elallni.

SYSMAN Informatikai Zrt.
Budapest, 2021 Montejdeo u. 10.

^  Utkam:

3
3. § (1) E torveny alkalmazasaban

1. c'ltldthato szervezet:

a) az allam, a koltsegvetesi szerv, a koztestiilet, a helyi onkormanyzat, a nemzetisegi 5nkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi
jogi szeinely, az olyan gazdalkodo szervezet, amelyben az allam vagy a helyi onkormanyzat kiilon-ktilon vagy egyiitt 100%-
os reszesedessel rendelkezlk, a nemzetkdzl szeivezet, a kiiltoldl allam, a kiiltbldi lielyhatosag, a kultoldi allami vagy
helyhatosagi szerv es az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allam szabalyozott piacara bevezetett
nyilvanosan nnikbdo reszvenytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy kiiltoldl jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet, amely
megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a penzmosas es a terrorizmus fmanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasarol szolo torveny
szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto,

bb) az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi
Egyiittmnkodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban rendelkezik adoilletoseggel, amellyel
Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkeriileserol szolo egyezmenye van,

bcj nem minosiil a tarsasagi adorol es az osztalekadorol szolo torveny szerint meghatarozott ellenorzott kiiltbldi tarsasagnak,
bd) a gazdalkodo szervezetben kdzvetlentil vagy kbzvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati

joggal biro jogi szemely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) alpont szerinti
feltetelek fennallnak;

cj az a civil szervezet es a vizitarsulat, amely megfelel a kbx'etkezo felteteleknek:
ca) vezeto tisztsegviseloi megismerhetok,
cb) a civil szervezet es a vizitarsulat, valamint ezek vezeto tisztsegviseloi nem atlathato szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghalado reszesedessel,
cc) szekhelye az Europai Unio tagallamaban, az Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a

Gazdasagi Egyiittmnkodesi es Fej lesztesi Szeivezet tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kettos
adoztatas elkeriileserol szdlo egyezmenye van;
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5. szamu raelleklet

6-NY5 Nyilatkozat Partner adatairol 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIR6L

Azonosito adatok;

Teljes iiev (cegjegyzeknek megfelelden): Sysman

Informatikai Zrt.

RQvid nev {ccgjegvzeknek megfeleJdeny Sysman

Zrt.

Cegjegvzek szam. EV szam, mi'ikodesi engedely szam, bi'rosagi nyilvantartasi szam,

egyeb szam (megfelclo alahuzamid): 01-10-044874

Adoszam: 12948901-2-41 Unios adoszam: HU12948901

Kapcsolattarto adatai

Nev: Fodor Endre Beosztfc: partner

Telefonszam: 061-883 - 3471 e mail dm: project@sysman.hu

Cim

Szekhely (o/'^rdg, irdnyitdszdm, vdros, idea, hdzszdm): Magyarorszag, 1037 Budapest, Montevideo u. 10.

Levelezesi ci'm, amennyiben elter a szeklielytol {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, iitca, hdzszdm):

Magyarorszag, 1037 Budapest, Montevideo ii. 10.

I'evd partner eseteben a kdvetkezoket is hi kell tolteni, amennyiben relevdns

Szamla kiildesi cim (orszdg, irdnyhtdszdm, vdros, utca, hdzszdm): Magyarorszag, 1037 Budapest,

Montevideo u. 10.

Cegnev: Svsman Informatikai Zrt.

Szamlazasi cim (orszdg, irdnyitdszdm, vdros, iitca, hdzszdm): Magyarorszag, 1037 Budapest,

Montevideo u. 10.

Szamlavezeto bank

Neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszamla szama: 10100833-56598700-01000001 Bankszamla devizaneme: HUE

Kulonos adozasra vonatkozo informaciok (addzdsra vonatkozd tdrvenyek alapjdn, az irrelevdns sorban

NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Penzforgalmi elszamolas [afatv.

XIIT/A. fejezet, 169. § (h)]: nem

Ktilonbozet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169. § (p,q,)]: nem

Oiiszamlazas [afa tv. 169. § (1)]:

nem

Forditott adozas [afatv. 169. §

(n)]:

Milyen tevekenyseg alapjan: nem

Alanyi mentesseg [afa tv. XIII.

fejezet]: nem

Tevekenyseg alapjan mentes [afa tv.

VI. fejezet]: nem

Milyen tevekenyseg alapjan:

KATA[2012.evi CXLVU.

torveny]: nem

KIVA [2012. evi CXLVU.

torveny]: nem

EVA [2002. evi XLUl. torveny]:

nem

SYSMAN Informatikai Zrt,
lOjZ-Btidapgat.Alontevideo ii, 10

M6s

Cegszeru alairas
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6. szaniu melleklet

»v%
V
N I S Z 34-NY6 Licencinformacios adatlap

8.0

Licencinfoi in:"ici<)s adallnp

LICENCAT.VDO AI.TAl. KITOLTEN'DO

Nyilvaiitartasi adatok

Szenzodesszam:

Szamliiszam (adoug'i):

A beszerzc^liez kapcsolodo megrendeles szama:

Licencatado adalai

Ceg neve:

Kapcsolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, e-mail):

Belso tejlesztesu alkalmazasnal fejieszto neve:

t'p r

v-Wr-
.Tw.?.;

Termckinformaciok

Licenc jogosult neve:

Alkalmazas pontos neve:

Gyartoi cikkszama:

Gy&'to megnevezese:

Szoftver csoport neve

Szoftver mennyis4ge: - i":

Licenc csoport neve:

Licenc mennyiseg:

Szoflver/licenc stdtusz

Aktiv:

Kiosztott:

Termek egysegara:

Devizanem (pi. HUF, EUR, USD):

K-ozbeszerzesi dij (%):

Licenc kezdodafuma (ev.ho.nap):

Metrika:

Szoflverkovetes vagy termekfrissites:

Szoftverkovetes frissitesrejogosft:

Szoflverkovetes idotartama (maintenance valid from-to):

Elofizetes (subscription):

Eldllzetes ervenyessegi ideje:

Eltero kiadasok hasznalatanak lehetosege (cross edition riglits):

Rorabbi verziok ha.sznalaianak lehetosege (downgrade rights):

Nyelvi verziok hasznalatanak lehetosege:

t

Igen

Igen

Nein

Nem

Installation Users Server + CAL

Processor Core Egyeb

Igen Nem

Igen Nem

ev.ho.nap
-

Igen Nem

ev.ho.nap
-

Igen Nem

Igen Nem

Igen Nem

Datum

Licencatado vagy gyarto cegszeru alalrasa
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Kitoltesi utmutato

j\[\ I'lvchilartdsi uJafok

Szerzodesszam: a MISZ Zrt. altal a szerzoclesen feltuntetett szam (7 karakter, SAP DMS azonosito)

Szamlaszam (adougyi): licencatado altal kiallitott szamla egyedi azonosftoja

A beszerz&hez kapcsolodo megrendeles szama: opcionalis, de ha megrendeles alapjan tortent a
teljesi'tes, kotelezo kitditeni.

Liccncatacid culutai

Ccg neve: A szoftvertermeket atado ceg cegszeru megnevezese,

Kapcsolattarto neve, elerhetosege (nev, mobil, e-mail): A szerzodesbeii/megrendelesben
licencatadoi oldalrol definialt szakmai kapcsolattarto neve, valamint telefonos es e-mailes
elerhetosege.

Belso fejlesztesu alkalmazasnal a fejleszto neve: Csak abban az esetben kell kitolteni, ha a
szoftvertermeket a Megrendelo h^on beliil fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztest vegzo
szervezeti egyseg minosul a szoftvertermek atadojanak.

Tcrniekif-iforniciciok

Licenc jogosult neve: A szoftver hasznalatara jogosiilt fel megnevezese a licencigazolas szerint.

Alkalmazas pontos neve verzioszammal: A szoftvertermek pontos, a gyarto altal deklaralt
megnevezese es verzioszama.

Gyartoi cikkszama: A szoftvertermek pontos, a gyarto altal deklaralt cikkszama (pL: SKU,
Partnumber stb.)

Gyarto megnevezese: A szoftvertermek gyartojanak pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese es
verzioszama.

Szoftver mennyisege: A termek hasznalatara jogosult mennyiseget kell feltuntetni gyartoi metrika
szerint.

Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyarto altal deklaralt megnevezese.

Licenc mennyiseg: A termek hasznalatara jogosult mennyiseget kell feltuntetni gyartoi metrika
szerint.

SzoftverAicenc stdtusz

Aktiv: Az aktiv es inaktiv allapotok darabszammal megjeldlve.

Kiosztott: A kiosztott (hasznalatban) es a nem kiosztott szoftverek darabszammal megjeldlve.

Termek egysegara: A szamlan szereplo netto egysegar a szamlan feltuntetett penznemben.

Devizanem: (pL HUF, EUR, USD): A szamla devizaneme.

Kozbeszerzesi dij (%): A szamlan vagy szcrzodesben feltuntetett dsszeg, amennyiben van.

Licenc kezdodatuma (ev.ho.nap): A licenc hasznalati jogosultsaganak kezdo datuma.

Metrika: A termek licencelesere vonatkozo gyartoi metrika.

Installation: Abban az esetben valasztando, ha a termek telepitett peldanyok darabszama
alapjan licencelendo.

Users: Abban az esetben valasztando, ha a termek felhasznalok szama alapjan licencelendo.
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Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben valasztando, amennyiben az
adott szervertermeket szerver es kliens alapon licenceljuk.

Processor: Abban az esetben valasztando, ha az adott szerver processor socket alapon
iicenceljiik.

Core: Abban az esetben valasztando, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljuk.

Egyeb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolasban nem illeszkedik.

Szoftverkovetes vagy termekfrissitcs: Maintenance vagy software assurance.

Igen: A Jelenlegi beszerzes egy meglevo licenc szoftverkovetese vagy upgrade-je.

Nem: A Jelenlegi beszerzes teljeserteku lij licenc.

Szoftverkdvetes frissit&re jogosit: Maintenance right.

Igen: A Jelenlegi beszerzes feljogosi't a termek legfrissebb verzio hasznalatara a licenc
ervenyessegi idejen beliil.

Nem: A termeknek csak az aktualisan vasarolt verzioja hasznalhato.

Szoftverkovetes idotnrtama (maintenance valid from-to): A szoftverkovetes idotartama kezdo-
es vegdatummal.

Elofizetes (subscription): Amennyiben a licenc nem orokos licenc.

Eldfizetes ervenyessegi ideje: A szoftver ervenyessegnek kezdo es vegdatuma.

Eltero kiadasok hasznalatanak lehetdsege (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadasu szoftver hasznalat megengedett (pi.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vasarolt termek hasznalata megengedett.

Kor^bbi verziok hasznalatanak lehetdsdge (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verzioszamu szoftver hasznalata megengedett.

Nem: Csak a vasarolt termek hasznalata megengedett.

Nyelvi verziok hasznalatanak lehetosdge:

Igen: Ktilonbozo nyelvi keszletek hasznalatanak lehetdsege.

Nem: Csak a vasarolt nyelvi keszlet hasznalata megengedett.
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7. szamii melleklet a ,

dsszerendelo tablazat

nyilvantartJisi szamii szcizodoshez

Leltari

azonosi'to

Tipusszam
az

eszkozdn

Megnevezes
Gyari
szam

Egyeb azonosito
(IMEI szam,
MAC Address)

Foeszkoz

i/n
db

Sziilo

eszkdz

leltari

szama

NISZ

szerzodes

szama

Telephely
Szallitasi

cime

Szallito

neve

Eszkdz

Gyarto
neve

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Megjegyzes

Ha "F" oszlopban (foeszkoz I/N) n-el jelolt, azaz
beepiilo tartozek elem, akkor kell ezt a cellat tolteni a
foeszkozenek leltari szamaval

Oldal 45/45



Meghatalmazas

Alulirott Hermesz Miklos (2040 Budaors, Kertesz u. 2, 1/2. alatti lakos, szemely ig, szama;

178198AE), mint a Sysman Informatikai Zrt. (cegjegyzekszam: 01-10-044874, adoszam:

12948901-2-41) vezerigazgatoja es cegjegyzesre jogosult kepviseloje, meghatalmazom Fabos

Zsolt, muszaki igazgatot (8237 Tihany, Romkapolna u. 40., szem. ig szama: 170044PA), a

2021. junius 23 - 2021. Julius 5. kozdtti idoszakban letrejdtt szerzodesek alairasara.

Kelt: Budapest, 2021. junius 22.

SYSMAN Informatikai Zrt.
1037 Budapest. Montevideo u. 10.

Adoszam: 12943901-2-41

alairas

Flennesz Miklos

Elottiink, mint tanuk elckt:

alairas alairas

Nev:

Szem. ig. szam:

■  •^cLsx—Nev:

Szem. ig. szam: ^ ̂


