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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 105855602-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között:
az Áreus Infokommunikációs Zrt. (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u.
5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10-047135,
adószám: 23469507-2-41, képviseli: Nagy Péter), és
a Silicon Computers KFt. (KEF azonosító: 100091, székhely: 1118 Budapest, Zólyomi út 23., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-465189, adószám:
12095144-2-43, képviseli: Lehoczki Gábor),
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben
kötelezett cég az Areus Infokomniunikációs Zrt.
(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
I.
Előzmények:
1.

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által a TED 2013/S086-145861 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
eljárás I. (homogén szerverek és tárolók) része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között
keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMO1OI-O12OSZGRI3
KM aláirásának dátuma: 2013. augusztus 26.
KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26.
KM keretösszege: 22.000.000.000.-Ft. +áfa

„.

A Felek megállapodása
l.A Szerződés tárgya:
1.1. Szállító feladata „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013”
tárgyú központosított közbeszerzési eljárás 1. (homogén szerverek és tárolók) részében kötött
KMO1O1-O12OSZGR13 azonosítószámú keretmegállapodása alapján a „Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat (NTG) fejlesztése” című projekt keretében „Mened,sment környezet
fejlesztése (EKOP 2.2.6-2013-2013-0001)” megvalósítása az I. számú műszaki mellékletben
rögzített mennyiségben és tartalommal.
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1.2. Szerzödő Felek rögzítik, hogy Szállító az 1. számú műszaki mellékletében rögzített mennyiségben
köteles szerződésszerűen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani a termékeket.
2. A Szállító jogai és kötelezettségei:
2.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szállító által átadásra kerülő termékek kizárólag csak új, a
szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek.
2.2. Szerződő Felek megállapítják, bogy a szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozó gyártói
adatlapot és/vagy termékleírást és/vagy gyártói dokumentációt a Szállító a Megrendelő
rendelkezésére bocsátotta, és nyilatkozott a Megrendelő felé bogy a termékek a műszaki leírásban
rögzített elvárt követelményeknek megfelelnek.
2.3.Szerződő Felek rögzítik, bogy Szállító köteles az előzőekben rögzített követelményeknek
megfelelő termékek szállítását a meghatórozott hat4ridőknek megfelelően, a megadott telephelyre
teljesítenie.
2.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy Szállító kötelezettséget vállal a szerződés keretében a teljes
integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek együttműködő képessége és a gyártói
szakszerű támogatottság, valamint a jövőbeni egyszerű és biztonságos üzemeltetés érdekében
kizárólag egy gyártótól származbatnak a komponensek egy adott termékkörön belül.
2.5. Szerződő felek rögzítik, hogy Szállító köteles az alábbi követelményeknek megfelelő műszaki
tartalommal szállítani a termékeket:
• Az ajánJott rendszer géptermi elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani
a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban. A tápellátás szabványos 230V
váltakozófeszültségű (1 fázisú) hálózatról történik, melyhez megfelelő tápkábeleket szállítani
kell.
• Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy a rack szekrényben beszerelve a
hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafelé fújja ki.
.
Minden eszköznek beszerelbetőnek kell lennie garancia és támogatás vesztése nélkül az
Ajánlatkérőnél lévő 42U 800mm mély és 600mm széles, illetve 47U 1000mm mély és 600mm
széles rack szekrényekbe.
.
A rack szekrényen belüli redundáns tápellátás elosztáshoz szükséges eszközök szállítandók.
.
Az ajánlott kiszolgálóknak hardver felügyeleti szempontból integrálódni kell a meglévő HP
Proliant és IBM xSeries x86 alapú kiszolgálókhoz.
.
A megajánlott megoldás biztosítsa a bővíthetőséget, skálázhatóságot.
.
A komplex megoldás alkalmazkodjon a környezetbarát elvekhez.
.
Minden leszállítandó eszközhöz Szállító felelőssége a szükséges rack beépítő keretek,
tápkábelek, csatlakozók és egyéb alapvető kiegészítők szállítása a komplex működéshez.
—

—

2.6. Szállító feladata— a termék Megrendelőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges
vonalkódos, leltárszámos matricát kell minden eszközre elhelyeznie a szállítás előtt. A matricát a
Megrendelő biztosítja a Szállítási szerződés hatályba lépését követő tízedik munkanapon. A
Szállító köteles a szállítást 3 munkanappal megelőzően Megrendelő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást,
melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia: termék
megnevezése, gyártói termékkód, termék gyári száma, termék vonalkódjának száma. A
matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (p1. az eszköz hátoldalára), úgy, hogy az
eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhatnak és a terméken elhelyezett egyéb azonosító
jelzést nem takarhatnak le.
2

2.7. A Szállító kijelenti, hogy a Szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással
rendelkezik.
—

—

2.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szállító köteles a fizikai összeszereléshez szükséges minden
eszköz, alkatrész és emberi munkaerő biztosítása.
2.9. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szállító köteles a szállított rendszer beillesztése a meglévő
struktúrába: LAN, szerverek és egyéb, kommunikációt igénybe vevő eszközökre, a Megrendelő
üzemeltetési szakembereivel közösen;
2.10.

A Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes körűségéért.
Szállító a Szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat,
előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat, valamint a Szerződés mellékletét képező
műszaki leírásban foglaltakat.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:
3.1. Megrendelő a Szerződés teljesítési helyén a munkaterületet és a teljesítéshez szükséges
feltételeket biztosítja.
3.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
áUó információt, dokumentáeiót, vagy egyéb anyagot átadni.
3.3.Megrendelő feladata Szállító szállítási feladatainak támogatása. Megrendelő biztosítja saját
telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Szállító szakemberei részére
a Szerződés
teljesítésével feladatok elvégzése céljából.
—

3.4. Megrendelő feladata a Szállítólevél alapján a termékek tételes átvétele.
3.5. A Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.
3.6. A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a munkavégzés
során sérült-e a Megrendelő információbiztonsága.
3.7. Megrendelő szavatol azért, hogy
a Szállító teljesítéséhez
általa a Szállítónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
—

4.

—

A Szerződés teljesítésének határideje:

4.1. Szállító a műszaki leírás 3. pontjában meghatározott termékeket a szállítási szerződés
hatálybalépését követő 42. napig köteles leszállítani a Megrendelő részére. Megrendelő
előteljesítést elfogad.
5.

A teljesítés helye, módja, átadás-átvételi eljárás, a teljesítés igazolás rendje:

5.1. A teljesítés helye:
A szállított termékek átadásának helyszíne:
NISZ budapesti telephelyei (Megrendelő által meghatározott géptermi környezet) amely pontos
szállítási helyszínéről a Megrendelő Szállítás előtt 3 nappal értesíti a Szállítót.

5.2. A teljesítés módja:
Szerződő felek rögzítik, bogy Szállító köteles szerződésszerű határidőben és minőségben a termékeket
Megrendelő fentiek szerinti telephelyére leszállítani, ahol a Megrendelő a termékek mennyiségi és
minőségi vizsgálatát követően átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett veszi át a termékeket.
Szállító a szoftverek beüzemelésére, illetve a beüzemelt termékek Megrendelő részére történő
átadására is köteles, a termékek beüzemeléséről és ezáltal a termékek működőképességének
ellenőrzési eredményéről a Felek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni (minőségi átvétel).
5.3. A Teljesítés igazolás rendje:
A Megrendelő a jelen szerződés 2. számú mellékletét képező Teljesítést igazoló bizonylatot a
továbbiakban T~ állít ki Szállító részére, amellyel Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben
(Szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., stb.) szereplő
részletezettségnek megfelelő termék szállítást és beüzemelést, a Szállító elvégezte (mennyiségi és
minőségi átadás-átvétel). A Megrendelő igazolja, hogy teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelelt.
—

-

5.3.1. A Szállító számiáját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell,
hogy képezze, ezen TIB és az ott rögzített mellékletek egy-egy példánya. Számla kizárólag ezen
eljárási rend alapján nyújtható be Megrendelőnek. Jelen szerződés alapján Szállító a jogviszony
végén, a teljesítés leigazolását követően egy számlát bocsáthat ki Megrendelő részére.
5.3.2.Szállító továbbá köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés 3. számú
mellékleteként csatolni, a Nyilatkozat Partner adatairól
a továbbiakban NYPA- szóló
dokumentumot rögzítve benne a Szállító számlázási adatait, valamint az esetleges különös
adózására vonatkozó információkat.
—

5.3.3.Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy(ek): Teller Gábor projektvezető,
Kopcsányi Tibor beszerzési igazgató
5.4. Átadás-átvételi eljárás:
5.4.1. Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban,
vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy
azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. A minőségi átvételt követően a termékek
csomagolóanyagának elszállítása Szállító feladata.
5.4.2. Szállító valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű
használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati)
útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást
mellékelni, illetőleg elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni.
5.4.3. Szállítónak az 5.4.2. pontban meghatározottakon kívül át kell adnia Megrendelő részére 1 db
telepítő készletet.
5.4.4.Szállító feladata a termék Megrendelőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken. Szállítónak a terméken a
vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz hátoldalára) úgy kell elhelyezni; hogy annak
üzemszerű működést ne zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja
le.
5.4.5.Megrendelő a vonalkódokat jelen szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül átadja
Szállítónak.
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5.4.6.Szállító köteles legalább a termék mennyiségi átvételre történő szállítása előtt három
munkanappal Írásban értesíteni Megrendelőt a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Megrendelő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő
negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről
Szállító költségére és veszélyére Megrendelő gondoskodik.
5.4.7. Szállító az 5.4.6. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Megrendelő részére
elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről
készült kimutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell
tartalmaznia: termék megnevezése, gyártói termékkód, termék gyári száma, termék
vonalkódjának száma.
5.4.8. Szállító a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást
nem adja át Megrendelőnek.
5.4.9.Amennyiben a szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.
5.4.l0.Minőségi átvétel: Szerződő Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés I. számú Műszaki leírásában
felsorolt termékek szállítását követően beüzemelési jegyzőkönyvet vesznek fel, melynek
aláírására Megrendelő részéről a Megrendelő által kijelölt üzemeltetési szakértő jogosult.
6. A fizetendő ellenérték:
6.1. A Szállító a jelen szerződés II/l. pontjában meghatározott termékek szállítását a nyertes
ajánlatában (Ajánlattételi lap 1/a. számú űrlap) meghatározott szerződéses árakon teljesíti- 4.
számú melléklet-.
6.2.Szállítót megillető ellenszolgáltatás teljes összege a 4. számú mellékletben meghatározott árak
alapján 103 823 642 Ft ± közbeszerzési díj (1,5%) ± ÁFA, azaz százhárommillió
nyoleszázhuszonhárom-hatszáznegyvenkettő Forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
6.3. Szállító tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét
magában foglalja, ezért a Szállító más jogcímen további ellenérték felszániítására nem jogosult,
továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
6.4. A Szállító ajánlatában megadott ellenszolgáltatás összege csak azonos vagy kedvezőbb lehet a
KEF portálján közzétett keretmegállapodásos árakhoz viszonyítva (Kbt. 110 ~.)
7.

Fizetési feltételek:

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító egy darab számla benyújtására jogosult, a
szerződésben meghatározott összes feladat maradéktalan, szerződésszerű teljesítését követően, az
7.4. pont előírásainak megfelelően. A Szállító tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik tudomásul
veszi, hogy a Megrendelő a Szállító számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek
Szállító általi teljesítés esetén jogosult kifizetni. A Szállítói díjra a Szállító számla eHenében
valamint a jelen szerződés 5. pontjában rögzített feltételek megvalósulását követően jogosult. A
számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
—

—

—
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‘7.2. Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő
teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás alapján kiállított számla szerhit a Kbt. 130. *. (1) és (3) ~-ában és a 4/2011.
(1.28.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően kerül sor. A NISZ Zrt. részéről
teljesítésigazolásra jogosult személy(ek): Teller Gábor projektvezető, Kopcsányi Tibor
beszerzési igazgató.
7.3. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett feladatok
szerződésszerű teljesítését követően benyújtott számlák nettó ellenértéke az EKOP 2.2.6.-2013-.
2013-0001. számú projekt terhére, un. „szállítói finanszírozás”-sal kerül sor, amelynek során a
nettó érték a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a szállítónak kerül megfizetésre. A
Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szerződés szerinti díjat a
Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő
beérkezését követően a Kbt. 130. ~. rendelkezései, valamint a 4/2011(1.28.) Korm. rendelet
szerint a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő
átutalással 30 napon belül, figyelemmel a Kbt. 130. ~ (1) és (3) bekezdésében foglaltakra. A
Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel.
7.4. A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő
postafiók címére (1389 Budapest, Pf: 133.) küldi.
A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
o
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek/szolgáltatások megnevezése,
VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát EKOP 2.2.6.-2013-20130001., a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső
azonosításra szolgáló szerződés számot, fizetési határidőként 30 napot
o
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot
o
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
o
a számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény l67.~-ában
foglalt előírásoknak
szállítói finanszírozás esetén a számla értékének meg kell haladnia a nettó egymillió
forintot.
• a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak
7.5. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
7.6. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.
7.7. Szállító tudomásul veszik, hogy a számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a
Szállító részére a számla Megrendelő központi iktatójába érkezésétől számított 15 napon belül.
Amennyiben a Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy Megrendelő
a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi a Szállítónak.
A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
7.8. Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 2007-2013
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatálya alá tartozik, és a szerződés
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programozási
Alapból és a
(I. 28.) Korm.
7.3 pontjának

megfelelően szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a
Kormányrendelet 57. ~ (ib) bekezdésének megfelelően biztosítja a Szállító részére a Szerződés
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
7.9. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Szállító közvetlenül a
Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett úgy, hogy az
előlegbekérő dokumentumot Szállító Megrendelőnek is megküldi. A Megrendelő az értesítéstől
számított S napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a
szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
7.10.

Előleg igénylésekor a megkötött Szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Szállító
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben a fentiek alapján 10%-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésre kerül sor, a Szállító köteles a folyósítandó szállítói előleg 10%-on
felüli részéről, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági
feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. ~ (6) bekezdése szerint biztosítékot
nyújtani. A Szállító
cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselőjének vagy természetes
személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség
is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
—

7.11.

—

A Megrendelő köteles a Szállító által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni.

7.12. Amennyiben Szállító előleget igényel, akkor az előleg elszámolása a számlában (végszámla)
történik.
7.13.A benyújtandó számla mindenkori kötelező melléklete a Felek teljesítés igazolására jogosultjai
által aláírt T~ (Teljesítés Igazoló Bizonylat).
7.14. Késedehnes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A.
mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

*

(2) bekezdése szerint meghatározott

8. Szerződésszegés jogkövetkezményei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek, garanciális
feltételek:
8.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szállító a KM X. fejezetének 2.1. pontjában rögzített feltételek
mellett és az ott rögzített mértékben köteles késedelmi, meghiúsulási valamint hibás teljesítési
kötbért fizetni Megrendelő részére, az alábbiak szerint: A késedelmi kötbér mértéke a késedelem
1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű, a késedelmi kötbér
maximális mértéke 20%, A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi
0,5%, a hibás teljesítés 11. napjától napi 1% mértékű, a hibás teljesítési kötbér maximális mértéke
20%,. A Meghiúsulási kötbér mértéke 25%. A kötbér alapja a nem teljesített, a hibásan valamint
késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó ellenszolgáltatási díjának felel meg. A kötbér a
szerződés szerű teljesítési határidők lejártával válik esedékessé.
8.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szállító köteles vállalni a leszállított termékekre vonatkozóan azok
teljes körű, helyszíni garanciáját a kiszállítástól számított 3 évig az alábbi feltételeknek
megfelelően:
.

•
.

7x24x365 rendelkezésre állás súlyos hibák (működésképtelenséget okozó hibák) esetén 30
perces válaszidővel, telefonos és email alapú csatornák biztosítása a szállított eszközökkel
kapcsolatos hibabejelentések fogadására.
Hibabejelentéstől számított 4 órán belüli helyi, „onsite” támogatás hardver hiba esetén.
A csereeszköznek a meghibásodott eszközzel teljes mértékben megegyezőnek kell lennie.
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o
o
o

•
.

Megrendelő munkarendjének megfelelően munkanapokon, 8-17 óra között telefonos és email
alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.
A hibajelentések fogadását vissza kell igazolni az Ajánlatkérő felé.
1{ibafeltárás a bejelentéstől számított legfeljebb 4 munkaórán belüli inegjelenéssel.
Meghibásodás esetén az Új alkatrész ajánlatkérő által megadott helyszínre történő kiszállítása.
A meghibásodott eszközöket a Szállítónak el kell szállítania. A javítás után a hibátlanul
működő eszközöket vissza kelt szállítania arra a telephelyre, ahonnan eredetileg elszállította.
A rcndeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen díj nem számítható fel.

8.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljes konfigurációra vonatkozóan az üzembe helyezéstől
számított 3 éven keresztül kell kiterjesztett garanciális szolgáltatást biztosítani az alábbiak szerint:
o
o

Minden hardver- illetve szo~vereszközre helyszíni garancia kiterjesztést kell nyÚjtani.
A kiterjesztett teljes garanciális időszakban a csere alkatrészek, eszközök, illetve az elvégzett
munkák az ajánlattevőt (vagy a gyártót) terhelik, ebből ajánlatkérőnek további költsége nem
származhat.
Az összes eszköz javítását 7x24-es rendelkezésre állással, a bejelentéstől számított 4 órán
belül, a helyszínen meg kell kezdeni.

8.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a gyártó vagy annak képviselője általi hivatalos hardver üzembe
helyezése kötelező.
8.5. Szállító szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi
termék leszállítására
a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult és/vagy
jogosított. Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga,
szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait
korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott
felelősségvállalás Szállítót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a
valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

-

8.6. Amennyiben harmadik személy Szállítónak felróható jogsértésből következően szabadalom,
szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb jog
címen pert indít, Megrendelő köteles Szállítót perbe hívni, Szállító pedig köteles a perbehívást
elfogadni. Szállító jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi,
szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Szállító
továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Szállító valóságnak nem
megfelelöjogszavatossági nyilatkozata miatt érik.
9. Titoktartás és adatvédelem:
9.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szállító vállalja, hogy a Jelen Megállapodásuk szerinti feladat
ellátása során a Megrendelőtől kapott vagy a Megrendelő tevékenységére vonatkozó,
nyilvánosnak nem tekinthető információkat a szerződés hatályának fennállása alatt és azt
követően a KM rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag Megrendelő
érdekében, a feladat ellátásához használja fel.
-

-
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9.2. Ezeket az információkat kívülálló harmadik személy részére csak Megrendelő előzetes, írásbeli
hozzájárulása esetén adja át vagy teszi hozzáférhetővé, kivéve azon eseteket, amikor azok
közlését jogszabály Írja elő. E körbe tartozóan információn értendő minden adat, jelentés,
tervezet, szakmai eredmény vagy bármely olyan ismeret, amely a Megrendelő megítélése
szempontjából lényeges lehet, valamint amelyet a Szállító a szakmai támogatás kialakításához
indokolt mértékben ismerhet meg.
9.3. A fenti információk, valamint azok, amelyeket Szállító személyesen a Megrendelővel
konzultálva a szakmai támogatás előkészítéséhez, illetve a döntéséhez fog megszerezni, továbbá
mindazok, amelyeket a Szállító a megbízás teljesítése során hoz létre, a Megrendelőt illetik,
azokat a felek Titkos információnak tekintik, és ennek megfelelően kezelik.
9.4.Nem minősülnek titkos információknak, amelyeket nyilvánosságra hoztak, amelyeket a Szállító
harmadik személytől szerzett meg, ide nem értve a Megrendelővel munkaviszonyban, megbízási,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket.
9.5.A Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért.
9.6.Szerződő Felek rögzítik, hogy a Szállító köteles a Megrendelő adatvédelemmel és
adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit és felelősségét megismerni, és erről foglalkoztatottait
tájékoztatni.
10. A felmondás joga, a szerződés megszűnése:
10.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződést kizárólag a KM X. fejezet 3. pontjának
rendelkezéseinek megfelelően lehet felmondani illetve megszüntetni, az alábbiak szerint;
10.2. Szerződő Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén ajelen szerződést a
másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondhatják
Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés vonatkozásában az azonnali hatályú felmondással
kíván élni úgy az erre irányuló jognyilatkozatban meg kell jelölnie az azonnali hatályú
felmondás okát. Az azonnali hatályú felmondás egyes esetit a KM X. fejezet 3.4. pontja
tartalmazza.
10.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást írásban módosíthatják a Kbt.
132. ~ -nak figyelembevételével.
10.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha
a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely
nem felel meg a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek („offshore
cég”), vagy
-

a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. (Kbt.
125. * (5) bekezdés a) és b) pont).
-

10.5. Szállító nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefl~ggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak (Kbt. 125. * (4) bekezdés a) pont).
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10.6. Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé tenni
tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára és a 10.5. pontban foglalt ügyletekről a Megrendelő
haladéktalanul köteles értesíteni «(bt. 125. ~ (4) bekezdés b) pont).
10.’7.Szerződő Felek ajelen megállapodást írásban közösen megszüntethetik.
11. Kapcsolattartás, értesítések
11.1 .Kapcsolattartás
A felek a következő képviselőkön keresztül tartják a kapcsolatot:
A Megrendelő részéről: Lencse Zsolt, vezető szakértő, lencse.zsolt(&~nisz.hu, +361 7957183
A Szállító részéről: Boncföldi András, kereskedelmi igazgató
andras.boncfoldi(~areus.hu; ±3630 7548404
1 1.2.Értesítések:
Felek megállapodnak arról, hogy az összes értesítést, levelet, nyilatkozatot vagy engedélyt írásban kell
átadni, és azt kézbesítettnek kell tekinteni, ha
azt személyesen kézbesítik és átveszik, vagy
ajánlott tértivevényes postai küldeményként továbbítják, ez esetben a kézbesítés az átvételt
igazoló tértivevény kelte, vagy
. fax vagy email útján továbbítják, a következő munkanapon a fent említett címeikre. A felek
megállapodnak arról, hogy a fent említett címek csak a jelen cikkely rendelkezéseinek
megfelelően továbbított írásbeli értesítéssel módosíthatók.
.
.

12. Egyéb rendelkezések:
12.l.A szerződő felek megállapodnak abban, hogy ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben
valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a bivatkozott KM, illetve annak
mellékletei, illetve vonatkozó rendelkezései, valamint a hatályos magyar jog az irányadó. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és
módosítására kizárólag a Kbt. 132. ~-ában meghatározottak szerint van lehetőség.
12.2.Szerződő felek rögzítik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egyeztetés útján
rendezik.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás
2. számú melléklet: Teljesítést igazoló bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú mellékelt: Ajánlattételi lap l/a. számú űrlap
5. számú melléklet: Keretmegállapodás teljesűlési igazolás
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12.3. Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései irányadók, tekintettel arra, hogy a Szállító által kötött KM olyan, a Ptké. 50. * (1)
bekezdése szerinti fennálló kötelemnek minősül, amely a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba
lépése előtt került megkötésre és erre tekintettel a KM és az 1959. évi IV. törvény rendelkezései
a Kbt-ben szabályozottak szerint jelen szerződés során kötelezően alkalmazandóak.
12.4. Á jelen Szereződés 11 számozott oldalból és 5 darab mellékletből álló Szerződést Felek
elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 5 példányban
aláírták, amelyből 4 példány a Megrendelőt és I példány a Szállítót illet.

Budapest, 2014.
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1. számú melléklet
Közbeszerzési műszaki leírás
Bevezető
Ajánlatunkban törekedtünk az ajánlati fethívásnak megfelelő igények megvalósítására mind a
mentési rendszer bővítése, mind a tároló rendszer megoldások tekintetében. Szakmai
anyagunkban részletezzük az ajánlott EMC Data Domain 670 deduplikációs eszközök (2 db)
kapacitás növeléséhez szükséges bővítéseket, valamint az EMC CX3 és VNX rendszerek
mellé tervezett EMC VNX 5300 tárolók (2 db) hardver és szoftver konfígurációját.
Ajánlatunk minden tekintetben megfelel a kiírásban szereplő szempontoknak.
EMC Data Domain 670 mentési rendszer bővítése
Ajánlatkérőnél a mentési rendszer a jelenleg működő kialakításban 2 darab EMD Data
Domain 670 (DD670) típusú deduplikációs eszköz alkalmazásával működik. Ezen eszközöket
Ajánlatkérő a mentési környezet bővítése után is üzemben kívánja tartani, viszont tároló
kapacitásuk növelése szükséges. Ajánlatunk tartalmazza a bővítéshez szükséges hardver és
szoftver (licenc) eszközöket, 1 éves gyártói támogatással.
Az EMC Data Domain DD670 rendszerek bővítéseit az alábbi táblázatok tartalmazzák:
DáiEabszájn ~~Cikkszáiui
$kS~41%6%~ U-ES3O-l5
~4:rs~ U-670AUP76T
*2~W U-A6E30
F2~?~ U-670-AE530

~

~ Eszköz megne4~ezése ~
ES3O SHELF;15X1TB HDD;2XLCC;UPGRADE
UPGRADE; DD670 CAP EXPKIT; 3OTB TO 76TB
ADD 1 TO 6 ES3O EXP;4X2M CBLKIT;UPGRADE
DD670 ADD ES3O EXP EJT; DUAL PATH;UPG

EMC VNX5300 tároló rendszerek
Ajánlatkérő meglévő menedzsment rendszerében, illetve ahhoz csatlakozó rendszereiben
EMC CX3 és EMC VNX sorozatú tárolók üzemeinek. Ajánlatkérő 2 db Új tárolót
(SAN±NAS fbnkcionalitással) kíván beszerezni prémium gyártói hardver- és
szofívertámogatással a menedzsment rendszer storage háttere kapacitásának növelésére. Az
ajánlatunkban két darab EMC VNX5300 tároló rendszer szerepel, mely eszközök teljes
mértékben képesek együttműködni a meglévő CX3 és VNX tárolókkal, azokkal natív módon
képesek adattükrözéses kapcsolatot kialakítani.
Az ajánlatkérésnek megfelelően a következő 2 darab EMX VNXS300 tároló eszközt ajánlunk
Unified konfigurációban, a tárolók közötti adattükrözések megvalósításához szükséges helyi
és távoli replikációt biztosító szoftver komponensekkel (Local- és Remote Protection Suite), a
tiering funkció használatához szükséges licenccel (Fast Suite), valamint a SAN és NAS
funkciók használatához szükséges Unified operációs rendszerrel (Unisphere Unified), 3 év
gyártói prémium támogatással:
Darabszám
Cikkszám
2
VNX53D256010M
~6
V31-DAE-N-15
4
V2-DAE-N-25-A
2
VNX5300CS2M
4 ~ VDMM1GCUAS
VNX5300DMM
64
V3-V507-030
128
V3-2SIO-600

Eszköz megnevezése
VNX5300 DPE; 25X2.5 DIUVE 8X600G 10K
3U DAE WITH 15X3.5 INCH DRWE SLOTS
25 x 2.5 IN 2U DAE FIELD INSTALL
VNXS300 2ND CONTROL STATION Mini RACK
1GBE DM MODULE 4 PORT FOR VNXS300
VNX5300 ADD ON DM±FC SLIC-MINI RCK
3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRiVE
2.5 IN 600GB 10K 6GB SAS DISK DRiVE
12
-

-

IEtdI2IMIb

VNXFCSFPS
Si2t4t
VNXSPSAS
I~2kI5~t~
UNIU-.V53
P!2t~
FSTS-V53
LPS-V53
RPS-V53
~
VSPM8GFFEAS

ADDITIONAL 8 G FC SFP FOR VNX 5 1/53
2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 5 1/53
UNISPHERE UNIFIED & VNX OE VNX5300
FAST SUITE FOR VNX5300
LOCAL PROTECTION SUITE FOR VNX5300
REMOTE PROTECTION SUITE FOR VNX5300
VNX5300 4 PORT 8G FC 10 MODULE PAIR
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2. számú melléklet
M1E-75913!2
Teljesítést I2azoló Bizonylat
Készült
Dátum:

Hely:

Jelen vannak
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen T~ aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen T~ jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti
tartalomnak és minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
-

a szerződésben meghatározott
egyéb_devizában

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
ű ótelj esítési) garancia Ft:

Devizanem:

Érték:

Érték:
Esedékessége (dátum):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselőjel
Megrendelő képviselője2

Ph

Ph
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3. számú melléklet
~ll E-75910/A15
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Areus
Infokommunikációs Zrt.

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Areus Zrt.

Cé2ie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-41

Uniós adószám: HU23469507

Kapcsolattartó adatai
Név: Boncföldi András

Beosztás: kereskedelmi igazgató

Telefonszám: ±3630 754 8404

E-mail cím: andras.boncfoldi

areus.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország. irányítószám, Város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: CB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10700244

42787802

Bankszámla devizaneme: HUF

51100005
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-el kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.~h)]: nem
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
nem
fejezet, 169.~S%p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 1 69.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: nem
fejezet]: nem
VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: nem
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem
Dátum:..

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

~ ‚L2~L.

Cégszerü aláírás:

~reu$ lntokommuflikáC~5 M.
i037 Bp., flintevideo u. 5.

Adószám: 23469507241

4. számú melléklet
Ajánlattételi lap (1/a. számú űrlap)
„Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése” című projekt keretében „Menedzsment
környezet fejlesztése (EKOP 2.2.6.-2013-2013-0001)”
tárgyú közbeszerzési eljárás verseny újranyitásával

Aján lattevő neve: Areus Infokommunikációs Zrt. és Silicon Computers Kü.
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.; 1118 Budapest Zólyomi út 23.
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tarmékltbr (t&dóiqsadtáaok bőliité,.)
Data Domain mentőrendszer bővítések mereviemezeit
ES3O SHELF;15XLTB HD0;2XLCC;UPGR.ADE
tartalmazó lemezpolcok. polconként 15 darab 1TB-os
nereviamezzel

4

db

U-ES3O-lS

2

db

U-670AUP76T

UPGRADE, 00670 CAP S<PKIT: 30T8T0
76TB

2

db

U.AGESO

ADD 1 TO 6 ESSO EXP;4X2M
CBLKIT;UPGRADE

2

db

U-670-AES3O

00670 ADD E530 S(P KIT: DUAL PATH;UPG
II.

10 530 253

42 121 012

Date Domain mentőrendszer b6vítés~hez szükséges licenc
30401 78T8 kapaotasig

3 tZ~ 411

7 728 834

Kábelek Data Domain mentőrendszer bővitéséhez. as új
lemezpolcok csatlakoztatasahoz

116 ~

232 ~

Csatlakozókartyak Data Domain nentőrendazar
bővitétéhez, az_4_lemespolcok_csatlakoztatásához
terméltlőr (úItMoIó&)

449 062

2 ~ 124

2

db

VNXS3D2S6OLOM

VNXS300 DPE; 25X2.5 DRIVE - 81(6006 10K

EMC VNX5300 vezérlők, egyenként 8 darab 800GB-os
mareviamezzal

2 816 852

5 633 704

6
4

db
db

V31-DAE-N-15
V1-DAE-N-25-A

3U DAt WIN 15X3.5 INCH DRIVE SLOTS
25 x 2.5 IN 2U DAt FIELD INSTALL

EMC lemazpolcok 3.S”-os Iernezekhez
EMC Iemazpolcolc 2,5-os Iemezekhez

400 296
567 252

2 401 776
2 269 008

2

db

VNX5300CS2M

VNXSSOO 2ND CONTROL STATION’ Mini

EMC lile szolgáltatásokvezériő rendszer redundáns párjai

222 093

444 186

4
2

db
db

VDMMLGCUAS
VNX53000MM

1GBEDM MODULE4 PORT FOR VNX5300
VNXS300 ADD ON DM•FC SLIC-MINI RCK

lobE Ethernet csatlakozók
EMC File szolgáltatások vezérlőrendszere

169 602
254 293

678408
508 586

64

db

V3-VSO7-03O

3.5 IN 3TB 7.2K 6GB SAS DISK DRIVE

STB-ot mere’,Iemesek VNXS300-hoz

207 757

13 296 448

128

db

V3-2510-600

2-S IN 600GB 10K 6GB SAS DISK DRIVE

6ODGB-os mereviemezelt VNXS300-hoz

130 565

16 712 320

2

dl,

VNXFCSFPS

ADDITIONAL 8 G FC SFP FOR VNX 51/53

8Gbh/s SFP csatlakozó bővitéselt

67 929

135 858

2
2

db
dls

VNXSPSAS
UNIU-V53

2ND OPTIONAL SPS FOR VNX 51/53
UNISPHERE UNIFIED & VNX Ot VNXS300

Redundána szünetmentea tápegység
VNXS300 Unified operációs rendszer

83 367
1 390 120

166 734
2 780 240

2
2

db
db

FSTS-V53
LPS’V53

FAST SUITE FORVNXS300
LOCAL PROIECrION SUITE FOR VNXS300

Fast Suite alkalmazás csomeg Iicenc
Helyi mátolatkétzitések licent

644 223
514 320

1 288 446
1 028 640

2

db

RPS-V53

REMOTE PROTECION SUITE FOR VNX5300

Távoli replikáció licenc

1 325 499

2 650 998

db

VSPM8GFFEAS

VNXS300 4 PORT SO FC 10 MODULE PAIR

Sobit/s SFP csatlakozók

424 115

848 230
103 823 642

2
Összesen

(nettó):

A megajánlott terméket 27 % ÁFA terheli.
Mbden megajánlott komponensre vonatkozóan vállalom azok teljes körű, helyszíni garanciáját a
kiszállítástól számított 3 évig a műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint.

Budapest, 2014. október 1.

C
Lehoczki Gábor
Ugyvezető igazgató
Silicon Computers Kft.

Nagy Péter
Vezérigazgató
Areus Infokommunikációs Zrt.
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5. számú melléklet
Keretmegállapodás teljesülési igazolás
oldal, összesen: 3 oldal

Tulajdonsag

Eljáz~s telJnnoiIései
L’:z’sis.e

szint

020 rés

ROd

2000

Détontro
tetjesotét

S0~miI4tépr0t4 szerek
EKFXNOO260002I 45 karcsolódó
szeIgCItslésok
tel(rtité Sr 1003

RétttrOe sIlOs

3. ‚ész, tiosicoOn
soereerek Os 46:0’

Szerződés

0210101000003

SzOmO&téytztdezcrzk
-3013. tIn.’
X
Sysmnn’ntnkn)

Szerződés

604(101000333

Sztrz)dés

Ot’t2t03SZ0012

Lejorot

értékre Osecceon
összesen
Ő noresen
teugootOs
secret ettozatgazolt
érték
érté ‚mennyiség
vtns00tgzz olt TeIJesü%s

2010.00,26 X

30030 000
~ ~

17 40) 0)1
577 Ft

3 026 070

(4.00%

2015.00.26 X

110)30)0
000 Ft

0)33000’
030 Pt

032 09)

02,54%

22030 ~° 209 7)4 007 Pt

544 404

0.00%

3010.00,36 X

22030 ‚~° 403 350 783 Ft
°~ rt

23020

0,0306

1015.00.16 X

2200)000
flea Ft ~ 025 000 Ft

4) 089

2,64%

2028.00.20 X

22 5(0 00)
oea po 316 694 730 Fl

2021.00.26 X

5z0mtt6~4rtendszerek
.2013. (I-en-I siliconArcon)
0200Tt090prcnds2errk
. 2023. (Irt.: Inter
Comnetort

Szrnnés

00t2204)00323

Sr3m0600oreednseeek ‚
-2023. (lett tins)

Szzrz)dén

XM0100000023

)z*m0ógéptcnénzoret
-3012. (Irt.: woo.
t4HtI-tOéder)

3)15.02.26 X

)ncn608e

Ktl00060ZCtl)

szOm9624zt004550ttTo
-1003- (Irt.:
Aneniree-ésyet-oGov- X
Potnae-Oomanotl’
Visott)

2010.00,16 1

22003000
002 Pt

230300(0

6000

0.73%

602 230 070 P0

30 360

3,00%

I 704 III 102
Ft

03 781

0,16%

2 040

0,3006

soentdésKytOlts8000II

Somitöytpnteésocsgk
;are~Jonái.Tmce.
X

1000.30.26 X

220)0 ~° 200 336 376 Ft
°°° p~

)oeroőé(t

torn)
sr4mttégéprerdnzeret
.20)3. (t.eL~

021(106010033

2015.00.26 X

2200) 00)
too n

20103 053 Pt

077

0,00%

2)05.00.10 X

11000 00)
000 Pt

1 625 ~ 073
Pt

II 41)

7.39%

3012.00.10 X

22000050
000 Pt 160 33) 577 Ft

0 920

2,60%

2)25.00.76 X

220)0000 171 014 707 Pt
°°° Pt

1 002

0.70%

1)35.00.16 X

22)00000
‚°° Pt

1001943 1)0
Ft

1)374

456%

3015.00.29 X

110)0 000
000 Ft ~ 598 010 Pt

0 070

0,0706

X

2025.00.16 X

21 000 000
0)3 Ft

03 561 70) Pt

7)9

0,24%

)zoes(tóttpeendszerelo
- 2303. (tInt Oct08X
re(ts—!rrnitrl)

2011,00.50 X

31000000 6)5 268 042 Pl
020 Pt

0 500

L96%

2)30.00.10 X

11 (00 000
~ ~ 332 074 090 P0

697

0.5106

03) 264

00,30%

2 (30

0.32%

35 045 726 00

357

0.12%

1)000030 219 073 737 Pt

I 760

0,54%

)tcn(dét

Ot00009010Rl3

0090itétéprntotterek
. 200). (let.: Boll—
X
OrmcétnoStT)

Szerződés

tMt110800013

)rXteAOyéX.n000ntrnle
-2)03(3-es-t
X
Homtntctt)

Stnrzödés

01401 hOlOtt)

t;eez(dén

Xt10312)00003

t)erz000e

KtiOlIl010t)3

tzámit604rtotdszeeek
- 10)3. (I.ttr (eros
PC ttzdn-AIlT—
X
000rtpt)te-tOntrt-t617-Sn tti”tttet))
ttám0őokpetndnzneet
-2023. (Irt.: (0.
Adatkoopnnt-Orovnozt- X
F(ootom-tlETnsor
ProOtnoynet
Szdrttitógéyrtnéstczct x
(‘dm11604 ptendnzeeeit

)zeeződéo

02001)4800013
Sysno os-Woes)

Sznos006s

01400 1500Gb)

SoorzOdés

0(1012680(113

Szerződés

ttl)ll750Gtl)

)zém)ótC pzendsznrnt
- 2)03. (let.:
tacloNelttorm
X
tOrpOt—TSyslems
Ateht-Sr,noo (

1)30.00.16 X

21000 030
000 PL

Otertődéo

01.10109(0(0))

S’d’étő)é yreerdoteenk
.2003. (ten.: IlosoX
~oett)-Steen,~et)

1013.00,26 X

11 003 000
ooo Fe 107 702 017 Ft

520020440

Ktl))20000503

Számi000épteOdtzOttk
- 1013. (2-el.: Feytnu)

10)5.08,19 X

21 002 000
on) p’

Szen(dés

01403 00000023

)zém(tooépeendne,ee’
-2)13.01st.: 00:0W’ X
90000-)Fen00003

2015.00.10 X

2-rész: lomonén
kOeneek

1015.08.10 X

11 (0) 010
000 Pt

14 00) 306
01) Ft

i too sin

6413%

1015.00.10 X

11 000 000
002 Ft

~ 197 275 P0

30 310

1,30%

Xrdmitéyéptctostrre k

OéeztnlJrnitéo 2
Ooeeződée

1C203204000923

~
Xctpy)

x

SOmitá)éproedtzcezk X
- 3013. (2-tn.: Incisor-

2 274 671 200

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/por(allWcbPar(s/Kozbesz/Eljaras/Teljesules.aspx?B».
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