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Szerződés nyilvántartási száma:.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

„SFP’ inodulok ós eszközlicenszek szállítása a „Virtuális Háziorvosi Szolgáltatás” c. projekt
vonatkozásában”

tárgyú közbeszerzési eljárás

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nenizeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.,
Intézmény azonositó: 20030. székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10
041633, adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszárn: K&l-I Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről:

SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt.
DKÜ azonosító: 200082
Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Céget nyilvántartó cégbiróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-043883
Adószám: 12402179-2-42
Bai~kszámlaszám:. 10700024-04504001-51100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezérigazgató

és a
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kit..
DK.Ü azonosító: 100017
Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbirósága
Cégjegyzék szám: Cg. 06-09-000341
Adószám: 10406115-2-06
Bankszámlaszám: I 0980006-00000004-20740003
Képviseli: Fenyvesi József
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

és a
DICITRAN Hungária Zn.
DKU azonosító: 201321
Székhely: 1027 Budapest. Henger utca 2/C
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-049616
Adószám: 26196413-2-41
Bankszún’laszáni: 10300002-10699363-40120017
Képviseli: Rátkai Péter
Kep’ iselő titulusa: igazgatósági tag

Szignálom dr L~n»i Digitálisan aláírta:
dr. Kassai Zoltán Pe’e Oldal I ‘ • ‘‘‘.Y ‘‘ dr. Lenyu Gabriella
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Enterprise Communications Magyarország Kft.
DKŰ azonosító: 200191
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 117-119.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-875754
Adószám: 13835462-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-10317104-49020013
Képviseli: Orbán Előd
Képviselő titulusa: ügyvezető

és a
4iG Nyrt.
DKÜ azonosító: 100032
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 01-10-044993
Adószám: 12011069-2-44
Bankszámlaszárn: 12001008-00164262-02100004
Képviseli: Radó Gábor, Farkas Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató helyettes, vezérigazgató helyettes

és az
Innomatrjx Services Mt.
DKU azonosító: 200616
Székhely: 2132 Göd, Rózsa u. 27.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Pest Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-137359
Adószán,: 14175620-2-13
Bankszámlaszám: 18400010-03670231-40100018
Képviseli: Vida Szabolcs
Képviselő titulusa: ügyvezető

És sz
MWMS Szolgáltató Kft
DKU azonosító: 200819
Székhely: 1047 Budapest Baross u. 79-89
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-294986
Adószám: 24 147255-2-41
Bankszárnlaszárn: 12100011-10145377
Képviseli: Saáry Csaba
Képviselő litulusa: ügyvezető

és a
Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
DKÜ azonosító: 201336
Székhely: 2220 Vecsés. Lincoln Út I.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Pest Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-185614
Adószárn: 24766694-2-l 3
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-65460577
Képviseli: Hrutka István
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

és a
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SpaceNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság
DKÜ azonosító: 201351
Székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A 3. em.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbirósága
Cégjegyzék szám: Cg. 0 1-10-049984
Adószárn: 26533 500-2-43
Bankszánlaszám: 10401093-50526784-67751009
Képviseli: Ligárt András
Képviselő titulusa: cégvezető

ésa
SzáinilEAD Kft
DKÜ azonosító: 100194
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 95 D.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Igazságügyi Minisztérium
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-070055
Adószám: 10415618-2-43
Bankszánlaszám: 10300002-20340494-00003285
Képviseli: Kádár István József
Képviselő titulusa: ügyvezető

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 (KE-1571/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére „ Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások teljes ítése-201 8’ tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos
eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a
továbbiakban: KM).

KM azonositószárna: KMO1OSNETI8
KM aláirásának dátuma: 2018. július 15.
KM időbeli hatálya: 2022. július 14.
KM keretösszege: 54.000.000.000 forint + Ali.

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 30/A. ~ (I) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november l-jétől
a KEF helyébe jogutódként a DKU Zrt. lépett.

1.2. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik.
A közös ajánlattevők egymás közti. illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.

1.3. Ajelen szerződést és számlakiállítást az SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt. teljesíti,
a Szerződést — meghatalmazás alapján — a(z~ összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös
ajánlattevők kijelentik. hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesitéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.

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

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — informatikai beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
A DKO Zn. a Kormány — a DKU rendelet 30. ~ (7a) bekezdése szerint hozott - egyedi döntése alapján
a Vevő, mint Ajánlatkérő javára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 105. ~ (2) bekezdésének b) pontja alapján folytatta le az „SFP inodulok és eszközlicenszek
szállítása a „Virtuális Háziorvosi Szolgáltatás” c. projekt vonatkozásában” tárgyú közbeszerzési
eljárást (a továbbiakban; közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése
érdekében, mely közbeszerzési eljárásban az Eladó, mint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatással
bíró ajánlatot adó ajánlattevő került nyertesként kihirdetésre, ezért jelen szerződés alapján Vevő
megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja ajelen szerződés 2. számú mellékletében
nevesített,jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő
termékeket, eszközöket.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje;

3.1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele annak mindkét fél által aláírása.

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

3.3. Eladónak ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardver eszközöket (SFP
modulok) és szoftverlicenc termékeket jelen szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül
kell leszállítania, továbbá a kapcsolódó dokumentumokat átadnia.

3.4. Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye:

4.1. Mennyiségi átvétel helye Vevő központi raktára: 1148 Budapest. Róna utca 54.56.

4.2. A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott jótállásra és gyártói támogatásra
jogosító igazolások, nyilatkozatok, licencigazolások esetében a teljesítés elektronikusan történik,
melyeket a licensz@nisz.hu címre és másolatban a LicenceAdnlin@nisz.hu e-mail címére kell Eladónak
megküldenie. A licencek átadásáról a számla kiállításakor Eladó a 6. sz. melléklet szerinti
Licencinformációs adatlapot köteles átadni Vevő részére. A papír alapú dokumentumok átadásának
helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.

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

1. A teljesítésre vonatkozó általános szabályok

5.1.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező eszközöket. úri. SUP modulokat a 2. számú mellékletben
meghatározott mennyiségben. új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket Úgy csomagolni, bogy azokat a szállítás
során semmilyen sérülés ne éije.

5.1.2. Eladó valamennyi termékhez köteles biztosítani az adoti termékre vonatkozó. annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi iartozékot (ideért’e Ve’ő által előírt lartozékot
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is), illetve a műszaki leírásban meghatározott alkatrészeket, beszereléshez, rendeltetésszerü működéshez
szükséges kiegészítőket (igy például kábelek, szerelő keretek, sínek, csatlakozók stb.), továbbá köteles
átadni az előírt önálló termékként megajánlott licenceket.

5.1.3. Eladó — a fentieken túl - köteles Vevönek elektronikus adathordozón átadni (CD-n) vagy
elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés keretében szállított termékek, ún. SFP modulok
rendeltetésszerü ás jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen
kezelési (használati) útmutatót, a licenc szerződést, a forgalomba hozataira és ajótállásra vonatkozó
okmányokat, a műszaki leírást, a gyártói támogatás igénybevételére jogosító mindennemű
dokumentumot, valamint a Műszaki leírás 2.3.2 pontjában felsorolt dokumentumokat. A jótállásra és
gyártói támogatásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát, valamint
a jótállás és gyártói támogatás kezdetét és időtartamát. Ajótállás és gyártói támogatás igénybevételéhez
szükséges elérési ut(ak) átadásáról a Vevő nyilatkozatot állít ki (vevői nyilatkozat).

5.1.4. Eladó köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4.2 pontjában meghatározott e-mail címre
megküldeni) és papír alapon átadni a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek
rendeltetésszerű ás jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen szerződés
keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot (6. számú melléklet) -

amennyiben szükséges - az aktiválási kódot ás a licencek regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó
különösenköteles Vevőnek átadni (ajelen szerződés 4.2 pontjában meghatározott helyszínen) ajogszerű
használathoz szükséges mindennemű licence igazolást, licence kulcsot, ajótállásra, gyártói támogatásra
vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges minden
eszközt, dokumentumot a felhasználói szintű hozzáférhetöség mértékéig és mennyiségben.

5.1.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
cimke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, a termékek leltári számmal való ellátása.
Eladónak a terméken a vonalkódot Jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy
annak üzemszerű működést ne zavarja, a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja
le és az eszköz a leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz
leállítására’ megbontására a leltár során).

5.1.6. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését kővető
két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott
kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

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

5.1.8. Eladó a szállításra vonalkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója és Vevő
központi raktára részére a nisikozrontirakuir.u nisi.hu e-mail címére elektronikusan, szerkeszthető
formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a Jelen szerződés niellékletét képező, Eladó által kitöltött
Ósszerendelö táblázatot (továbbiakban: Összerendelő táblázat), melynek valamennyi leszállított
termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. temiék megnevezése,
. termék gyártói termékkódja.
. termék gyári száma.
. termék leltári száma.
. termék egyéb. eszköztipusrajellemző azonosítója (lMEl szám. MAC address)

Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó sablonja jelen szerződés 7. számú melléklete.
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Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen Pont szerinti Összerendelő
táblázatot nem küldi meg a Vevő kapcsolattartója és Vevő központi raktára részére’

5.1.9’ Eladó kijelenti, hogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.1.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése
nem záija ki a késedelmes teljesitésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.

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

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

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

5.1.14. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a) - b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. * (3)
bekezdésének alkalmazását.

5.1.15. Eladó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és aKbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekröl Vevőt haladéktalanul értesíteni.

2’ Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számúmellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

5.2.2. Eladó köteles jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt teljesítési helyszínekre a műszaki
leíráshan meghatározott SFP modulokat az azokhoz tartozó tartozékokat leszállítani, továbbá a licencek
átadása jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott elektronikus címekre történik.

A) Flardverek, SFP niodulok átadás-átvételére vonatkozó szabályok. mennyiségi átvétel

5.2.3’ A mennyiségi átvétel — ajelen szerződésben meghatározott előzetes értesítést követően —jelen
szerződés 4.1. pontjában megadott teljesítési helyeken történik hétfőtől-csütöitökig 8:00-14:00 óra
között. pénteken 8:00-1 2:00 óra között.

5.2.4. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon
a Jelen szerződés 5.1.8. pontja szerinti Osszerendelő táblázatot. A dokumentum átadása az átvétel
ínegkezdésének feltétele.

5.2.5. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi. hogy:

- a leszállitott mennyiség megegyezik-c a szállítólevólen feltüntetett mcnnviséggel.
- Eladó jelen szerződés 2’ számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e Ic,
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- a termék megfelel-e jelen szerződésben meghatározott előírásobak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződésben előírt tartozékokat,
- Eladó a termékkel együtt jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadta-e vagy

megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét.

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

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

5.2.7. Vevő sz átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- Eladó nemjelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
- a leszállitott mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a leszállitott termék nem felel megjelen szerződésben meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes köríien adta át jelen szerződésben előírt

tartozékokat,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződésben meghatározott

dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét sem.

5.2.8. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége. gyártási száma, amely(ek)nek átvételét Vevő

megtagadta,
- Eladó képviselőjének sz átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

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

elállni.

B) Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.2.10. Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

5.2.11. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek jelen szerződés 4.2. pontjában
meghatározott címekre megküldeni és átadni a szoftverek rendeltetésszerű, jogszerű használatához
szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különősen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek
átadni:

- licencigazolás (amel) nek tartalmaznia kell sz alábbi adatokat):
. a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését

(amenn’ ihen ez értelmezett),
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. a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),

. a licericekhez tartozó licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez
értelmezett),

- ajelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó Licencinformációs adatlapot (5.
számú melléklet),

. jótállásra, gyártói támogatásra vonatkozó dokumentumok

5.2.12. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó adott szoftver rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

5.2.13. Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő
nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító számának), továbbá a leszállított termék
típusát, megnevezését, mennyiségét gyári azonosító Számát, melynek egy példányát az átadás-
átvételi jegyzőkönyvhöz kötelezően kell mellékelni.

5.2.14. Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta átadott
szoftver rendeltetésszerű ésjogszerű használatához szükséges dokumentumokat-

5.2.15. Amennyiben Vevő a minőségi átvételt megtagadja, ajegyzőkönyvben rögzíteni kell az át nem
vett termék(ek) azonosító adatait az átvétel megtagadásának az indokát, Eladó képviselőjének az átvétel
megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételét. Az átvétel megtagadása esetén Eladónak Új terméket
kell szállítania, melynek átvételére az 5. pontban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

3. Teljes fiésigazolás

5.3.1. Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a Jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközök, SFP modulok és termékek (szoftverlicencek) mennyiségi
átvétele a 4. pontban megadott teljesítési helyszineken sikeresen lezárult, illetve Eladó átadta Vevőnek
ajótállás dokumentumait és a gyártói támogatás igénybevételéhez szükséges elérési utat.

5.3.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat:

- az eszközök és termékek tekintetében ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
hardverek és szoftverlicencek sikeres átvételét igazoló szállítólevel(ek)et, valamint átadás-átvételi
jegyzőkönyveket,

- jelen szerződés 5. pontjában meghatározott dokumentumokat,

- ajótállás és gyártói támogatás igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló vevői
nyilatkozatot,

n’ely(ek) átvételét követően Vevő haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül kiáltítja a Teljesítést
Igazoló Bizonylatot (3. számú melléklet).

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

5.3.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megillelik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni. mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat. amelyek minőségét tanúsítják. vagy amelyekre ajótállás
kiteijed.
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5.3.5. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a Digitális Közbeszerzési Rendszerben
(továbbiakban: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit
a Vevő (intézmény) a DKR-ben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás,
illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben fogIa1taki~ak).
Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba
fogja állítani a folyamat státuszát.

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

6. Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

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

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

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

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

7. A fizetendő ellenérték:

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

7.2. Az Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke): 44 248 100- Ft + közbeszerzési
díj ± APA, azaz ncgyvennégymillió kétszáznegyvennyolcezcrszáz forint + közbeszerzési díj +
általános forgalmi adó.

Felek rögzítik. bogy az általános forgalmi adó mértékére a teUesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.

7.3. A 7.2 pontban meghatározott nettó ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám. adók, díjak. illetékek. egyéb), a
kiszállítás díját. ajótállás és gyártói garanciakiterjesztés költségét. de nem tartalmazza - sem a termékek,
sem a szolgáltatások esetén - az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési díjai. A beszerzési díjat
a Ve”ő a DKÜ rendelet 14. * (6) bekezdése alapján közvetlenül az eljárást lefolytató DKÜ Zrt. részére
fizeti meg. A DKÜ rendelet 14. * (2) bekezdés d) pontja alapján a beszerzési díj alapja a
keretmegállapodás alapjan lefolytatott közbe-szerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés
általános forgalmi adó nelkiil számított értéke, mértéke 1% + APA.
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7.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.

8. Fizetési feltételek:

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

8.2. Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az eiőlegfizetést kizáija és az előre fizetés sem megengedett.

8.3. Eladó jelen szerződés teljesítéséért I darab számla benyújtására jogosult.

8.4. Eladó a jelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (1),(3)
bekezdésében foglaltak alapján, a jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve kiállított
számlák ellenében jogosult, amelyet Eladó a szerződésszerű teljesítését követően Vevő által kiállított és
mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet, a továbbiakban: TIB) alapján,
annak kiállítását követően a mindenkori Afa tv-nek megfelelően állít ki és azzal együtt nyújt be
Vevőnek. A számlák mellékletét együttesen kell, bogy képezze a TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyv
egy-egy példánya, valamint az Eladó által kitöltött Licencinformációs adatlap (6. számú melléklet).
Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem
felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni az Eladónak. A számlákon csak az előzményben ismertetett
KM hatálya alá tartozó termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

8.5. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződés ellenértékének niegfizetése a Kbt. 135. ~ (1), (6)
bekezdésében és a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében foglaltakjiak megfelelően a számlák
kézhezvételétől vagy elektronikus számla befogadó e-mail címre érkezésétől számított 30 napon belül,
banki átutalással kerül kifizetésre az Eladó részére, amely időtartamba nem számít bele az esetleges
számlareldamáció ideje.

8.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. * alapján lehetővé teszi elektronikus számla
befogadását az e_invoice@nisz.hu címre.

8.7. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt Icézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaktlldi Eladónak. A fizetési határidő a számla
újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

8.8. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

A számlán szerepeltetni szükséges:

a) a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,
b) Vevő nevét (NISZ Zrtj címét, adószámát. és az általa megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni Eladó bankszámlaszómát. a bank nevét, valamint az adószárnát,
e) a számlán Fel kell tüntetni a ‚.száinla” elnevezést.
I) a száinlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa
tv.) 169. ~ és elektronikus számla henyújtás esetén a 175. ~ szerinti előírásoknak.
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g) a számlán fel kell tüntetni a finanszírozó KSZ nevét és azonosítószámát (Közszo]gáltatási
Szerződés a Virtuális Háziorvosi Szolgáltatás alkalmazás működtetéséhez szükséges KAK
infrastruktúra fejlesztéséről NISZ: 1020247

8.9. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot
fizet Eladónak.

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

8.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor
a kővetkező banki munkanap a számla kiegyenlitésének határideje.

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

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

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

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

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

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

8.18. Eladó a Jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

9. Jótállás, gyártói támogatás

9.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított hardver eszközökre és az önálló termékként megajánlott
szoftverlicencekre teljeskörű. a jelen szerződés I. számú mellékletében részletesen meghatározott
feltételek szerint 12 hónap gyártói támogatást és KM szerinti. 12 hónap jótállást vállal. A jótállási idő
és a gyártói támogatás kezdete a termékek mennyiségi átvételének az időpontja. A jótállásra egyébiránt
a keretmegállapodás rendelkezései irányadók. A termékek jótállásának kezdőidőpontját fel kell tüntetni
a Teljesítést Igazoló l3izonylaton.

9.2. Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja. hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szembenjelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki specifikációknak. továbbá. hogy jelen
szerződés keretében leszállitott termékek mentesek mindenfajta (technológiai’ anyag. gyártási és egyéb)
hibát6l.

9.3. Eladó ajelen szerződés teljesítése során a hét minden munkanapján 0-24 óra között hibabejelentési
lehctősé~et hinosít Vevő számára. A hibabejelentést Eladónak 4 órán belül kell visszaigazolnia.
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Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentések:
. telefon: (+36 1) 666 3777
. E-mail-en: helpdesk@scinetwork.hu

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

9.5. Hardverhiba esetén Eladó Vevő részére ún. ‘Következő munkanapi csereeszköz
szolgáltatás” biztosítás keretében csereeszközt biztosít a Vevő által hibabejelentésben megadott
helyszínen. Felek rögzítik, hogy a csereeszköznek a meghibásodott eszközzel teljesen
mértékben megegyezőnek kell lennie. A „Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás” részletes
feltételeit a Műszaki leírás 2.3.3. pontja tartalmazza.

9.6. A kicserélt, Új hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során meggyőzödik
arról, a 9.5. pontban foglaltakról. A csereeszköz átvételére jelen szerződés 5. pontjába foglalt
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

9.9. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási és garanciakiterjesztési kötelezettségét
nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

9.10. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget —így különösen ajavítás
díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét kiszállási díjat, szállítási költséget — Eladó viseli.

9.11. Szoftverhiba esetén a hibát a tennék gyártója javítja.

9.12. Eladó gyártói támogatás keretében a 9.1. pontban meghatározott idő alatt az alábbiakat biztosítja:

- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákboz, szoftverfrissitéseihez;
- 7x24 órában telefonos, illetve email-es közvetlen hozzáférési lehetőség a Gyártó
szakértőihez, akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában
- ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések
dijmentes letöltési lehetősége.

9.13. Eladó a 9.12 pont szerinti köteLezettsége teljesítése érdekében jelen az eszközök szállításának
napján megadja Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjének azt az WEB-es elérési utat
(adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt). mely lehetővé teszi a Vevő számára a 9.12
pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

9.14. Eladó szavatolja, hogy a Jelen szerződés szerinti’ a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és teijedeleiuben — jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá. hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek
ajelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná. vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megs7űnését követően is terheli.
Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.

Oldal 12 38
1. ~



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

10. Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében szállított szoftverekre nem
kizárólagos.- szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szoftverre vonatkozóan a licenc
szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoítverre vonatkozó licenc
szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szoflverre és a hozzá tartozó
dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási
módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.

10.2. Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoflvert kizárólag a jelen szerződésben valamint
adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében
átengedni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot nem készíthet, illetve azt
nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést
nem tehet, annak érdekében. hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata
egységes termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem hasznáihatóak

10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyanjoga (p1. szerzőijoga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak n1egszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

10.4. Eladó kijelenti és garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesitésének vonatkozásában jelen szerződésben
meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére történő, jelen
szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló — rendelkezési
jogosultságokkal rendelkezik.

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

10.6. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulásjogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.7. Eladó vállalja, hogy Célként vesz részt minden. Vevő ellenjelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szcrzoi jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá
megléríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és költségét.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben jelen szcr7ődés 3.4. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
felelős. Eladó jelen szerződes 2. szamú mellékletében meghatározott valamennyi termék/eszköz. illetve
dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó körülmény
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jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően — késedelmi, hibás teljesílési vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. Amennyiben Eladó a jelen szerződés szerinti feladatait a teljesítési határidőig nem teljesíti,
Vevő késedelmi kötbérrejogosult. A késedelmi kötbérmértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%,
a késedelem II. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja. Jelen pont
alkalmazása szempontjából a nap kifejezésen naptári nap értendő.

11.3. Eladó hibásan teljesít. ha az termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Eladó hibás teljesítése
esetén Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A
hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített termék/eszköz nettó vételára.

11.4. 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult az egyedi szerződést f’elmondani, vagy
attól elállni, mely okán Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés
nettó értékének 25 %. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő továbbá, amennyiben Vevő Eladó
súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen
szerzödéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára. ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díj ha beszámitani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesitési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

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

11.9. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámitani. Vevő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a díjból
visszatartani a KM. 135. ~ (6) bekezdése szerint.

12.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. b-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosithatják.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
b) a késedelmi, hibás teljesítési kötbér eléri a maxiniumot.
c) jelen szerződés 9.. 10. fejezeteiben szabályozott esetekben.
d) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságára vonatkozóan,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból. Vevő erre vonatkozó felszólitása ellenére. Vevő által
megadott határidőre nem teljesíti.
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12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el Vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.

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

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

12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

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

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

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

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

13. Titoktartás, Adatkezelés

13.1. Eladó vállalja. hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.

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

13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

13.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat
szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra
nem hozza. nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a
Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

13.6. Eladó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni. és
csal’ olyan mértékig megengedett. mely az adott szerződés teljesitésének szempontjából feltétlenül
szükséges.
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13.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult —

Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

13.9. Vevő vállalja, bogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való visszaélésre és az
üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95146/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács ÍEU) 2016/679.
számú rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet értelmében Eladónak kizárólag — a jelen Szerződés
teljesítésével összefüggésben — anonimizált infoni,ációt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan
személyes adatot (ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek
neve, telefonszáma és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer
működésével összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából,
késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő. vagy azzal összefüggő minden
felelősség, kár Vevőt terheli.

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

13.11. Felek tudomásul veszik, bogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és
18. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását. illetve
a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik és az
adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti
jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

13.12. Felek rögzítik. hogy ajelen szerződés időtartama alatt. valamint azt követően is. kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat. ideértve különösen, dc nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (..lnfotv.’~). valamint a GDPR rendelet rendelkezéseit.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Závoti Sándor
Beosztása: projektmenedzser
Mobiltelefon s7áma: ±36305943072
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telefon száma: +3618963437
e-mail címe: zavoti.sandor@nisz.hu

Eladó részéről kapcso]attartásrajogosult
Neve: Jáborcsik-Tyitye László
Beosztása: project manager
Telefonszáma: +36 1470-6087
Mobiltelefon száma: ±36-30-633-2478
e-mail címe: ljaborcsik®scinetwork.hu

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

Neve: Dukai- Kiss Gabriella
Beosztása: Projekt dokumentációs és monitoring osztályvezet

Neve: Döniötör Csaba
Beosztása: Projektmenedzsment igazgató

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

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

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

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

15. Vis Major

15.1 .A Felek nem felelnek azokban azesetekben. ha a késedelmes teijesites vagy meghiúsulás vis maior
eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek ..vis maior-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó. ‚ag~ meghiúsító eseménveker. amel’ okot a vis rnaiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
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körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra
hivatkozó Féltől nem elvárható, bogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, Így
különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás. sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósitás,
rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás. katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború
és terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

15.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.

15.5. Amennyiben a xis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Vevőnek jogában áll — választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy
Jelen szerződést azonnali hatállyal (elmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

16.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülménytől a felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban tájékoztatni.

16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvilájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.4. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

16.5. A Jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek Jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják cl.

16.6. l-la bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragas7kodik a jelei szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához. az nem Jelenti azt. bogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gvakorlásáról isle fog mondani, vagy
a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.7. Jelen szerződés fő szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

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

16.9. Eladó a Jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi, hogy
a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül -

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

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

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termékiszolgáltatás- és árlista
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet A Kbt. 136. ~ (2) bekeEdése szerinti meghata1maí~ás (amennyiben releváns)
6. számú melléklet: Licenc-információs adatlap
7.számú melléklet: Osszerendelő táblázat

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

jóváhagyólag irják alá.

Dátum: 2021.1° 2S ‚2021 Á.!.:.0

ee
Bancsies Ferenc Kocsis László
Vezérigazgató vezérigazgató

NISZ Zrt. 5Cl-Hálózat zRt. a 5Cl-Hálózat zRt., DIGITAL Kft.,

N’SZ p4en’zcti infM@XMwn1k1c~’ SzolgÁLtat’ DIGITR4N Zrt., Enterprise Kft., 4iG Nyrt.,
~Működb p6avtn*u~~P Innomatrix Kft., MWMS Kft, Secops Kft., Spacenet

1081 Budqttl. c~kona’ ‚~ 3 Zrt., SzámHead Zrt. kiizös ajánlattevők nevében

‚
7/
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1. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

X
En~l-Szab5 Zsolt

Rsy~zerte’vező

SFP modulok és eszközlicenszek
szállítása

Az „VHSZ” c. projekt vonatkozásában

Műszaki melléklet

1nfr~struktúrafejIeszrési és Rendszetintegrációs Igazgatóság

Oldal 21 38

11



. I, ‘ .

. • I -‘I

-‘I • .. ..

-:.. . - .. .. ...

:-. : - - • • •

‚.. - :-• - •:-- -

: - .. ..
— . . .‚

: . ‘ ‚.

. —

. . ..

I ‚ • ..

. . ‚.

I II

: ..— —

Oldal 22 38



A beszerzés tárgya
A beszerzés célja: SFP modulok és eszközlicenszek szállítása.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy az 2. és 3. fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

A beszerzendő SFP modulokkal és eszközlicenszekkel kapcsolatos
általános előírások

2.1. Általános rendelkezés- Gyártósemlegesség

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

2.2. A nyertes Ajánlattevő logisztikai feladatai

Az előírt követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben meghatározott
határidőknek megfelelően Ajánlatkérő budapesti központi raktárába (1149 Budapest, Róna utca
54-56.).

2.3. Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

2.3.1. A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

. A főeszközökhöz megajánlott bővitő, tartozék, kiegészítő elemeknek teljes mértékben
illeszkedniük kell az őket befogadó berendezésekhez. Ezek esetében csak olyan termék ajánlható
meg, amely a főeszköz, mint befogadó berendezés gyártója által is igazolhatóan támogatott, a
berendezés garanciális és support folyamataiba illeszkedik. Amennyiben a megajánlott kiegészítő
elem és a főeszköz gyártója eltér, Úgy a főeszköz gyártójától szükséges gyártói nyilatkozat a
kiegészítő elem témogatottságáról.

. A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt eszköz,
vagyis az átvételtől számított S évig biztosítania kell az 2. fejezetben elvárt szupport
szolgáltatások, alkatrész ellátási elérhetőségét.

2.3.2. Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők,
feladatok

. A nyertes Ajánlattevőtől a teljesítés során Ajánlatkérő a következő dokumentumok, információk
rendelkezésre bocsátását várja el az NTG hálózatba integrált eszközök OSS rendszerekkel való
együttm űködéséhez

A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek.
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o Parancssori interfész esetén a platform specifikus parancsokat tartalmazó
dokumentációk, melyben egyértelműen definiálni kell az egyes parancsok és a
parancsokra kapott válaszok jelentését és azok szintaktikáját.

o A hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a
modellezéshez szükséges Információk (p1. slotok száma és típusa, modulokon portok
száma és csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók)

A 2.3.2. pontban felsorolt dokumentumokat elektronikusan (CD-n) a szerződésszerű
teljesítéskor, az eszközökkel egyidejűleg kérjük átadni.

2.3.3. Jótállási és gyártói támogatás elvárások

2.3.3.1. Jótállás
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljeskörű,
hardver és szoftver jótállását az eszközök és termékek sikeres mennyiségi átvételének
időpontjától számított 12 hónap időtartamra az alábbiak szerint:

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

. a hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia. A hibabejelentésnek
legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

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

. Ajánlattevőnek hardver meghibásodás esetén a Következő munkanapi csereeszköz
szolgáltatás” biztosítás keretében csereeszközt kell biztosítania az Ajánlatkérő
hibabejelentésben megadott helyszínén, amely csereeszköz a meghibásodott eszközzel
teljesen mértékben megegyező).

. Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás azt Jelenti, hogy amennyiben délután 3 óra
előtt indul el a hibabejelentés folyamata, Úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha
délután 3 óra után, a következő munkanapon kerül feladásra az eszköz. A meghibásodott
eszközöket Ajánlattevőnek kell elszállítania az Ajánlatkérő hibabejelentésben megadott
telephe lyéről.

. A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
jótállásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen díj nem számítható fel.

. Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását
harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.

. a jótállási kötelezettség teljesitésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget —

az Ajánlattevő viseli.

2.3.3.2. Gyár ól támogatás:
Ajánlattevőnek biztosítania kelt a megajánlott aktív eszközökre az ajánlati ár részét képező
teljeskörű ‚hardver és szoftver elemekre is kileijedő). 12 hónap gyártói tóniogauíst. A gyártói
támogatási idő kezdete az eszközök és termékek sikeres mennyiségi átvételének időpontja.
Gyártói támogatás keretében biztosítani kell:

. Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverírissítéseihez;

. 7x24 órában telefonos, illetve email-es közvetlen hozzáférési lehetőség a Gyártó szakértőihez,
akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában;
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. az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések közvetlenül a gyártói weboldalról történő
dijmentes letöltési lehetősége.

3. Beszerzési igények, leszáliítandá eszközök

Mennyiség Eszköz neve
13 db A típusú SFP modul
2 db B típusú SFP modul
4 db Eszközlicensz
4db C típusú SF? modul
2 db D típusú SFP modul
2 db E típusú SFP modul
4db F típusú SFP modul
8 db Kábelek

3.1. A típusú SFP modul

Sorszám Cikkszám
1 ‚JNP_SFPPX_1 OGE-SR

megfelelő, Ajúnlatkérő

[i.~Wás
SFP± lOGE pluggable transceiver, MMF, 850nm
for 300m transmission

3.1.2. Az A típusú SFI~ modullal kapcsolatos egvenértékiiség kö’ctelméinei az alúbbiak

Az Ajánlatkérő által igényelt A típusú optikai modulokjelenleg éles üzemben működő aktív
hálózati routerek bővítését szolgálják. Ezek az eszközök Juniper MX480 típusú berendezések
(továbbiakban befogadó berendezés vagy főeszköz).
Csak olyan termék ajánlliató meg, amely a befogadó berendezés gyártója által is igazolhatóan
támogatott, a berendezés garanciális és support folyamataiba illeszkedik. Amennyiben a
megajánlott kiegészítő elem (A típusú SF? modul) és a főeszköz gyártója eltér, Úgy a
főeszköz gyártójától szükséges gyártói nyilatkozat a kiegészítő elem támogatottságáról.
A típusú SFP modullal - szemben támasztott követelmények:

Megneverés: A tipusú SFP modul

Form Factor: SFPt

Sávszélesség: 10Gbps

Szabvány: IEEE 802.3ae-2002

Kábel: Multimódusú optikai kábel

Csatoló felület: IC

Hullámhossi: S4Onm — SGOnm

Vételi teljesitniény: .99 dBm to-i dBm
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Adási teljesítmény: -7.3 dBm to-i dBm

Működési hőmérséklet tartomány 0 —70 (Celsius)

3.2 B típusú SFP modul

3.2.1. A m ílsza Id IcöVctc!iiiénveknck megfelelő. .%ján lalkero által megliat”niititt
eszközkonfiguráció

~ss%z4m [ak LeIri Mennyiség
QSFP-1000-ER4L-S 1000BASE QSFP Transceiver, 40KM reach over

1. SMF, Duplex LC 2

3.2.2. A 13 típusú S P niodullal kape. olatos eg~ enértéküség Lő’ etelmén’ ci az alál)hial’

Az Ajánlatkérő által igényeit B típusú optikai modulok jelenleg éles üzemben működő aktív
hálózati routerek bővítését szolgálják. Ezek az eszközök a Cisco N9K-C93240YC-FX2 típusú
berendezések (továbbiakban befogadó berendezés vagy főeszköz).
Csak olyan termék ajániható meg. amely a befogadó berendezés gyártőja által is igazolhatóan
támogatott, a berendezés garanciális és support folyamataiba illeszkedik. Amennyiben a
megajánlott kiegészítő elem (B típusú SFP modul) és a főeszköz gyártója eltér, úgy a
főeszköz gyártójától szükséges gyártói nyilatkozat a kiegészítő elem támogatottságáról.
B típusú SFP modulUs! - szemben támasztott követelmények:

Megnevezés: B típusú SFP modul

Form Factor: QSFP

Sávszélesség: 100Gbps

Kábel és átviteli távolság: 25-40km monomódusú optikai kábelen

Csatoló felület: IC

Hullámhosszak: 1295nm, i300nm, 1304nm, 1309nm

vételi teljesitmény: -20.5 dBm to -3.5 dBm

Adási te~esItmény: -2.5 dBm to 4-6.5 dBm

Működési hőmérséklet tartomány 0—70 (celsius)

3.3 Eszközlicensz

3.3_i. A inu,’zaki l’ö’eteIlIúll’ I itű in’~f I I \::iiilatkér’i ltlQglI~lláfl)7ti(t

‚«‘‘l’ö, Lou íigti róci

Sorszám Clkkszám Leírás Mennyiség
1 FLSAI-HX-2X1 aGE ASR1000-HX Bu It-In lOGE 2-port License 4

3.3.2. I.s’köyIictll~’/eI kaIw’4Il~lt’n~ t~’ cllclttI’u’~i Lő’’
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Az Ajánlatkérő által igényelt eszközlicensz éles üzemben működő aktív hálózati routerek
bővítését szolgálják. Ezek az eszközök Cisco ASR1001-HX típusú berendezések
(továbbiakban befogadó berendezés vagy főeszköz).
Csak olyan licensz termék ajánlható meg, amely a befogadó berendezés gyártója által is
igazolhatóan támogatott, a berendezés garanciális és support folyamataiba illeszkedik.
Amennyiben a megajánlott eszközlicensz elem és a főeszköz gyártója eltér, úgy a főeszköz
gyártójától szükséges gyártói nyilatkozat a kiegészítő elem támogatottságáról.
Az eszközlicensztől elvárás, hogy a főeszközön történő aktiválást követően a fZieszköz külön
licensz nélkül üzemelő 4db lOG portján kívül másik 4db licenszhez kötött lOG portot is
aktiválja és használhatóvá tegye.

3.4 C típusú SFP modul

3.4.1. A műszaki követeIIuéo’ekncI’ megfelelő, Ajánlatkérő által meghatározott
cszközkonfigu ráció.

r--ra~ r .~

Sorsza~1 ‚C*ksi.árn
1. SFP-IOG-SR

3.4.2. A C típusú SEt’ mo(luIIal kapcsolatos eg~ enértékiiség kinttelmén’ ci az alábbiak

Az Ajánlatkérő által igényelt C típusú optikai modulokjelenleg éles üzemben működő aktív
hálózati DDOS védelmi eszközök bővítését szolgálják. Ezek az eszközök Radware
DefensePro 200-80 DDoS Behavioral Protection and IPS típusú berendezések (továbbiakban
befogadó berendezés vagy fóeszköz).
Csak olyan termék ajánlható meg, amely a befogadó berendezés gyártója által is igazolhatóan
támogatott, a berendezés garanciális és support folyamataiba illeszkedik. Amennyiben a
megajánlott kiegészítő elem (C típusú SFP modul) és a főeszköz gyártója eltér, úgy a
főeszköz gyártójától szükséges gyártói nyilatkozat a kiegészítő elem támogatottságáról.
C típusú SFP modullal - szemben támasztott követelmények:

Megnevezés: C típusú SFP modul

Form Factor: SFP+

Sávszélesséc: 10Gbps

Csatlakozó kábel típusa: Multimodusú optikai kábel

Csatoló felület; IC

Hullámhossiak: 840 860nm

Vételi teljesitmény: -9.9 dBm to .1.0 dBm

Adási teljesítmény: 7.3 dBm to -1.2 dBm

Múködési hőmérséklet tartomány 0—70 (Celsius)
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3.5 D típusú SFP modul

3.5.1. A in íiszaki köve(elinén’ekIlek megfelelői, Ajánlahérií ál(al nieghaláro-’ot I

eszkiizkonfiguráció.

rn L.írás
SFP-1OG-LR 1OGBASE-LR SFP Module

3.5.2. A D típusú SF1’ niodullal kapcsolatos eg’ enértékűség kiivetelinénvei tíz alábbiak

Az Ajánlatkérő álta] igényelt D típusú optikai modulokjelenleg éles üzemben működő aktív
hálózati DDOS védelmi eszközök bővítését szolgálják. Ezek az eszközök Radware
DefensePro 200-80 DDoS Behavioral Protection and IPS típusú berendezések (továbbiakban
befogadó berendezés vagy főeszköz).
Csak olyan termék ajánlható meg, amely a befogadó berendezés gyártója által is igazolhatóan
támogatott, a berendezés garanciális és support folyamataiba illeszkedik. Amennyiben a
megajánlott kiegészítő elem (D típusú SFP modul) és a főeszköz gyártója eltér, úgy a
főeszköz gyártójától szükséges gyártói nyilatkozat a kiegészítő elem támogatottságáról.
D típusú SFP modul!»! - szemben támasztott követelmények:

Megnevezés: D típusú SFP modul

Form Factor; . SFP+

Sávszélesség; 10Gbps

Csatlakozó kábel típusa; Monom6dusú optikai kábel

Csatol6felület; IC

Hullámhosszak; 1260- 1355nm

Vételi teljesítmény; -14.4 dBm to 0.5 dBm

Adási teljesítmény: -8.2 dBm to 0.5 dBm

Működési hőmérséklet tartomány 0—70 (Celsius)

3.6 E típusú SFP modul

3.6.1. A müszriki Lő’’ telinén’ e
c.’~’ Lő’ l’o ii fi~ti l~ ció.

3.6.2. A’ F típusú NFl’ niodull;il l’:lpcSfll:lt(ks cgvcnénéLű’&’ hő’ tielnién’ ti a; aláhl’iak

Az Ajánlatkérő által igényelt E típusú optikai niodulokjeleuleg éles üzemben működő aktív
háló7ati DDOS védelmi eszközök bővítését szolgálják. Ezek az eszkö,ök Radv’ are

IM~hí’y$~ég,,

l’ii cl’ ni e21clelo, ‚j áii kit 1’ é n ‘ iii t~ Ii a (:1 l~ ) to II

Sorszám Clkkszám Leírás Mennyiség
1 SFP-1OG-ER-S 100BASE-ER SEP Module, Enterprise-Class 2
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DefensePro 200-80 DDoS Behavioral Protection and IPS típusú berendezések (továbbiakban
befogadó berendezés vagy főeszköz).
Csak olyan termék ajánlható meg, amely a befogadó berendezés gyártója által is igazolhatóan
támogatott, a berendezés garanciá]is és support folyamataiba illeszkedik. Amennyiben a
megajánlott kiegészítő elem (E típusú SFP modul) és a főeszköz gyártója eltér, úgy a
főeszköz gyártójától szükséges gyártói nyilatkozat a kiegészítő elem támogatottságáról.
E típusú SF1’ modulIal - szemben támasztott követelmények:

Megnevezés: E típusú SF P modul

Form Factor: SFP+

Sávszélesség: 10Gbps

Csatlakozó kábel típusa: Monomádusú Optikai kábel

Csatoló felület: IC

Hullámhosszak: 1530- 1565nrn

Vételi teljesítmény: -15.8 dBm to -1.0 dBm

Adási teljesítmény: -4.7 dBm to 4.0 dBm

Működési hőmérséklet tartomány 0—70 (celsius)

3.7 F típusú SFP modul

3.7.1. A műszaki követelményeknek megfelelő. Ajúnlatkérő által
C%ől’iiikOh)IigLlláCió.

meghatározott

Sorszám Cikkszám
SFP-IOG-SR

Leírás
1OGBASE-SR SFP Module

Menn .

4

3.7.2. Ai F I Íj)tIsú ~I1’ inodimilal kapeMIbIto% egvelIértél(íkét~ l’ii’ etelméii’ ci az alúbliial’

Az Ajánlatkérő által igényelt E típusú optikai modulok jelenleg éles üzemben működő aktív
hálózati DDOS védelmi eszközök bővítését szolgálják. Ezek az eszközök Cisco Nexus 9000
szériájú berendezések (továbbiakban befogadó berendezés vagy főeszköz).
Csak olyan termék ajánlható meg, amely a befogadó berendezés gyártója által is igazolhatóan
támogatott, a berendezés garanciális és support folyamataiba illeszkedik. Amennyiben a
megajánlott kiegészítő elem (F típusú SFP modul) és a főeszköz gyártója eltér. úgy a rőeszköz
gyártó jától szükséges gyártói nyilatkozat a kiegészítő elem támogatottságáról.
F típusú SFP modullal - szemben támasztott követelmények:

Megnevezés: F típusú SFP modul

Form Factor: SFP+

Sávszélesség: 10Gbps

Csatlakozó kábel típusa: Multimodusú optikai kábel
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Csatoló felület: LC

Hullámhosszak: 840- 8COnm

Vételi teljesítmény: -9.9 dBm to -1.0 dBm

Adási teljesítmény: -7.3 dBm to -1.2 dBm

Működési hőmérséklet tartom~ny 0—70 (Celsius)

3.8 Kábelek

3.8.1. A műszaki követelmén’ekI’elc megfelelíi, \jánk’d’él-ii
cszközkonfigu ráció.

Sorsz~m Cikl&TáIií L~írás
SFP-IOG-AOC2M 1OGBASE Active Optical SFP-i- Cable, 2M

SFP-IOG-AOC7M 1OGBASE Active Optical SFP-i- Cable, 7M

iiie” Ii ii íroi( II

3.8.2. A kábelekkel kapcsolatos egvenét-télcűség lcövctclmén’-ei az alábbiak

Az Ajánlatkérő által igényelt kábelek feladata, hogy külön optikai transciever felhasználása
nélkül biztosítsák a fizikai kapcsolatot Cisco Nexus 9000-es szériájú eszközök között,
valamint Cisco ASR1001-HX és Cisco Nexus 9000-es eszközök között. A kábelek esetében
szintén csak olyan termék ajániható meg, amely garanciavesztés nélkül használható a definiált
hálózati berendezések között.
Az aktív optikai kábelek esetében 4db 2méter hosszúságú kábel és 4db 7méter hosszúságú
kábel megajánlása sziikséges.
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2.szániú meHéklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

Mennyiség, NettóCikkszím Ajánlati összár
Termék (szolgál-tatás) megnevezése mennyiségi egységár

(Termékazonosító) egység (Ft) (Ft)

SFP+ lOGE pluggable transceiver, MMF, 850nm for 30Dm
JNPSFPPX_1OGE-SR 13db 196660 2556580

transmission
100GBASE QSFP Transceiver, 40KM reach over SMF,

QSFP-100G-ER4L-S 2db 12 749 520 25 499 040Duplex LC
FLSA1-HX-2X1OGE ASR1000-HX Built-In lOGE 2-port License 4db 2 605 990 10 423 960
SFP-1OG-SR 1OGBASE-SR SFP Module 4db 172 020 688 080
SFP-1OG-LR 1OGBASE-LR SFP Module 2db 684 930 1 369 860
SFP-1OG-ER-S 1OGBASE-ER SFP Module, Enterprise-Class 2db 1 348 730 2 697 460
SFP-1OG-SR 1OGBASE-SR SFP Module 4db 172 020 688 080
SFP-1OG-AOC2M 1OGBASE Active Optical SFP+ Cable, 2M 4db 36 310 145 240
SFP-1OG-AOC7M 1OGBASE Active Optical SFP+ Cable, 7M 4db 44 950 179 800
Összesen ár (nettó): 44 248 100

A megajánlott termékeket 27% ÁFA +1 % közbeszerzési dii terheli.
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3. számú melléklet a. nyilvántar(ási számú szerződéshez• • % NISZ Nemzeti Infokomniunikációs Szolgáltató Zn.• • H-lOS I Budapest, Csokonai utca 3.
• 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: I Dátum: I

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

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

Termékiszolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a VállalkozóiSzállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokurnentáló iratok (szállitólevél. berendezéslista, átadás-átvételi jkv..
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Száflító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

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

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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‚ N S z 4. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez• • ‚tM;rT 11”’ OkOMMI N. 101 6M 7M0 TRT

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): SCI- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 5Cl-
Hálózat Távközlési és Fiálózatintegrációs zRt. Hálózat zRt.
Cég jeeyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám
(megfelelő aláhúzandó): 01-10-043883

Adószám: 12402179-2-42 Uniós adószám: HU-12402179
Kapcsolattartó adatai
Név: Jáborcsik-Tyitye László Beosztás: project manager

Telefonszám: ±36 30 633 2478 E-mail cím: liaborcsik@scinetwork.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1142 Budapest, Szihalom utca 7.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1142 Budapest. Erzsébet királyné útja 125.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország. irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Szánilázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve: CIB Bank zRt.
Bankszámla száma: 10700024-04504001- Bankszámla devizaneme: HUF
51 100005
Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, I69.~.(h)]: nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem

fejezet, l69.~.(p,gj1: nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
l69.~.(n)]: fejezet]: nem tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
nem nem
KATA [2012. évi CXLVII. KWA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: nem törvény]: nem törvényl:nem

SCI-Network prnc.

Kelt: Budapest, 202 1.10.12. 1}’~J$ (‚‘~‘J
Kocsis László
vezérigazgató

SCI-I-Iálózat zRt.
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6. számú melléklet a. nyilvántartási számú
szerződéshez

34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0
Licencinformációs adatlap

LICENCÁTADÓ KTAL!KIÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóugyfl:
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:
Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:
Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:
Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisége:
Licenc csoport neve:

Kiosztott:
Termék egységára:
Devizanem (p1. I-IUF, EUR, USD):
Közbeszerzési díj (%):
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Metrika:

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

Igen ______ Nem
Igen Nem

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

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása

Licenc mennyiség:
Szoftver/Iicenc státusz
Aktív:

Installation
Processor

Server + CAL
Egyéb EUsers

Core
Nem
Nem

_INem ________

Dátum
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Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok

Szerződésszim: aNISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

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

Termékinformációk

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

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.

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

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verzi6száma.

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

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

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

Szoftver/lkenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszárnmal megjelölve.

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

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénzneniben.

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

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

Licenc kezdődátuina (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék lieencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben válas7tandó. ha a termék telepített példányok darabszáma
alapján licencelendő.
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Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.

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

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

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

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

Szoftverkövctés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a tennék legfiissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoflverkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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7. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Összerendelő táblázat

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

szám, * neve
MAC
Address)

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