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Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(NISZ) [Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, Bankszámlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-00000001]
képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről alz
Areus Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest,
Montevideo utca 5. (székhely), cégjegyzékszám: Cg.01 -10-047135, adószám: 23469507-2-41
számlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-64985936), képviseli: Nagy Péter vezérigazgató,
mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

1) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Vevő) a „KOFOP-1. 0. 0-VEKOP-1S-2016-0.9020” azonosító számú
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3,) projekthez kapcsolódó,
„Jelenlegi tároló és mentési rendszer fejlesztése a KOFOP-1. 0.0- VEKOP-15-2016-00020
számú „Közpantosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3,)” című kiemelt
projekt keretén belül” (TED: 2017/S 120-242227 korrigendummal TED 201 7=S 130-265714)
tárgyban a Kbt. 115. ‚~ (1)-(4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított és folytatott le
a nyílt e(járás szabályainak alkalmazásával (továbbiakban: közbeszerzési eQárás). “ tárgyban
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) második része szerinti nyílt, uniós
értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott
le. Az eljárásban Vevő Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a
jelen Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

2) Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a
Szerződéshez fizikailag nem esatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb
közbeszerzési dokumentumok, valamint Eladó benyújtott ajánlata.

3) Eladó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a
Szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a
jelen Szerződés tárgyát annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és
egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő
valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások
felhasználására vonatkozó jogszabályokat is.
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4) A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg.

5) Amennyiben valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére,
vagy a Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak melléklete nem tartalmaz
rendelkezéseket, sorrendben
— a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz az:

‘ a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő táj ékoztatásokban
. az Ajánlattételi felhívásban (1. számú melléklet)
. Dokumentációban (2. számú mellékelt) és az Eladó ajánlatában, foglaltak

az irányadóak.

6) Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.

7) Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Jelen szerződés alapján Vevő megveszi, Eladó pedig eladja és elvállalja a 1-2. számú
mellékletekben meghatározott követelményeknek megfelelő termékek és szolgáltatások (a
továbbiakban: termék/eszköz) szállítását, a 3. számú mellékletben meghatározott
mennyiségekben (Megrendelt termék- és árlista). Jelen szerződés alapján Eladó (licenc) és
36 hónap üzemeltetői támogatást vesz igénybe.

Vevő előadj a, hogy a KÖFOP-1. O. O-VEKOP-1S-2016-00020” azonosító számú
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) projektizez kapcsolódó,
„Jelenlegi tároló és mentési rendszer fejlesztése a KOFOP-1. O. O-VEKOP-15-2016-00020
számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)” című kiemelt
projekt keretén belül” Eladó az M pont alá tartozó eszközök szállítására vonatkozó
kötelezettséget teljesíti, így az a) pont alá tartozó szolgáltatás nem képezi a jelen szerződés
részét.

a) A Mentési rendszer fejlesztése tárgyában (a továbbiakban: Mentési rendszer) Eladó
köteles az alábbi eszközöket szállítani:

. 1 db szalagkönyvtár az Egységes Infrastruktúra (El) mentési rendszere számára.
‘ 2 db média szerver, operációs rendszer
. 3 db diszk alapú deduplikációs mentési rendszer bővítésére alkalmas kapacitás bővitő

fiókban 12-12db diszk a meglévő Fujitsu C5800 eszközökhöz, a következő (fiókonként
értelmezett) kiépítettségben:

. 24TB névleges, nettó (használható) kapacitás. Ez a kapacitás deduplikáció előtti
kapacitásként értelmezendő.

b) Egységes Infrastruktúra (El) Tároló rendszerek bővítése (a továbbiakban: Tároló
rendszerek) tárgyában Eladó az alábbi eszközöket köteles szállítani:

2 db. meglévő El EMC VNX 5500 tároló bővítése:
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. 18 db, 3TB kapacitású kapacitásbővítő diszk (NL-SAS HDD);
• a szállítandó mereviemez kapacitásnak megfelelő mennyiségű kapacitás licenc.

1 .2.A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és a
vonatkozó követelményeket, ajelen szerződés 1 .-2. számú mellékletei ajelen szerződés 1.1.
pontjában foglalt feltétel rendszer szerint tartalmazzák.

1.3.Eladójelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze jelen
Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen, és az
Ajánlattételi felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon a meglévő Egységes
In&astruktúra részek - a kiegészítő funkciókkal, szolgáltatásokkal — egy egységes, integrált
működőképes rendszert alkossanak és alkalmasak legyenek az elvárt együttműködésre,
valamint a meglévő alapfunkciókhoz kapcsolódó kiegészítő funkciók (bővítés) a meglévő
informatikai környezetben a meglévő rendszer bővítés integrálását is lehetővé tegyék úgy,
hogy Vevő által végzett - a szerződés tárgya szerinti meghatározott feladatok
végrehajthatóak legyenek.

1 .4.Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
valamennyi feltétellel, vagyoni értékű joggal (szoftver licenc, felhasználói jog, szerzői jog,
védjegy, szabadalom, know-how, stb.) rendelkezik és a felhasználási jogokat jogosult
továbbadni. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Vevő
használati jogát korlátozza vagy kizárja.

1 .5.Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékeken és a hozzá kapcsolódó
dokumentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői, vagyoni/felhasználási
joga, amely Vevő szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik
személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén Eladó közvetlenül
lép fel Vevő jogos érdekei védelmében.

1.1. Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a
vonatkozó jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.

1.2. Az 1. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Vevő a 3. pontban
rögzített ellenértéket fizeti Eladónak.

1.3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján fizetett díjak Eladó által biztosított
felhasználás ellentételezését (jogdíjat) is magában foglalják.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE, TELJESÍTÉS IDEJE,
HELYE, TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYES ELVÁRÁSOK

A szerződés hatálya:

2.1 .Felek a szerződést határozott időre kötik.

2.2.Jelen Szerződés hatálybalépésének feltétele „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer bővítése (KKJR3)” megnevezésű KOFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00020
azonosító számú projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására kiterjedő
érvényes és hatályos Támogatási Szerződés módosítás jöjjön létre az Ajánlatkérő, mint
támogatást igénylő és a Támogató között.
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2.3.Vevő haladéktalanul tájékoztatja Eladót a Támogatási Szerződés (jelen pontban
meghatározott feltételek) alakulásáról.

2.4.Amermyiben a 2.2. pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően
teljesül, a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja.

2.5.Vevő a Kbt. 135. ~ (12) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 53. (6) bekezdésére is)
kiköti, hogy amennyiben a 2.2. pontban hivatkozott Támogatási Szerződés Vagy módosítás
a benyújtott támogatási igénynél kisebb összegben kerül megkötésre, Úgy a szerződés csak
Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.

2.2. A Szerződés hatálybalépésének elmaradása kártérítési igényt nem alapoz meg.

A teljesítés ideje, teljesítési határidő:

2.3. Eladó a 3. számú mellékletben meghatározott termékek szállítását jelen szerződés
hatálybalépését követő 30 munkanapon belül köteles teljesíteni, mely időpont (a szállítás
teljesítése) egyben a 36 hónap támogatás kezdő időpontja.

2.4. Vevő előteljesítést elfogad.

Teljesítés helye:

2.5. A teljesítés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

2.5.1. Eladó a licencek szállítása esetében az átadandó dokumentumokat (pl.: licencigazolás),
míg gyártói támogatás szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
dokumentumokat, elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges aktiválási kódot)
elektronikus úton ás papír alapon adja át. Elektronikus átadás esetén az előbbiekben
meghatározottakat a mtrcs@nisz.hu e-mail címre kell megküldeni.

3. ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 3. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti. Eladót megillető díj (a szerződés értéke) teljes
összege 12.846.078,- Ft + ÁFA, azaz tizenkettőmillió-nyolcszáznegyvenhatezer
hetvennyole forint + általános forgalmi adó.

3.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

3.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott ellenérték a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért Eladó más
jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését
semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, Eladó bankjánál felmerülő bankköltség
Eladót terheli.

3.4. Elszámolás, számlázás: Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására
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jogosult.

3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
3.5.1. Eladó — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéró’l szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi azt, hogy Vevő Eladó
számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.

3.5.2. Eladó az Eladót megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által
aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt
be Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt teljesítést igazoló bizonylat (4. számú melléklet).

3.5.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés nettó ellenértékca „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)” megnevezésű KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-
00020 számú projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a 2014—2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel, Támogató által
közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre.

3.5.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt Eladót megillető nettó díjat (ellenértékét) a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül Eladó bankszánilájára történő átutalással a Kbt. 135. * (1), 6) bekezdéseiben
valamint a Ptk. 6:130. ~ (1) —(2) bekezdésében meghatározottaknakmegfelelően, a 2014—2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.
rendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe
vett időtartam nem számít be.

3.5.5. A számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, PL 133) küldi.

3.5.6. A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó a számla Vevő központi
iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

3.5.7. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.

3.5.8. A számla kötelező melléklete az adott számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat.

3.5.9. Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

3.5.10. Felek rögzítik, hogy ajelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továbbiakban:
Korm. rendelet).
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3.5.11. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartoznak, és
szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Korm. rendelet 119. *
alapján biztosítja Eladó részére a szerződés elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

3.5.12. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum benyújtásán keresztül) az Eladó
közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti a Vevő egyidejű értesítése mellett. A
Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell
tekinteni.

3.5.13. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a
Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésére kerül sor, Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az
Irányító Hatóság javára szóló, a Kbt. 134. * (6) bekezdése a) pontja vagy a Korm. rendelet 83.
* (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. * (2a) bekezdés b)
pontjának figyelembe vételével nem nyújt biztosítékot.

3.5.14. A Vevő köteles Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon
belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

3.5.15. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

3.5.16. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás — melynek eredményeként jelen Szerződés
létrejött - fő tárgya a Kbt. 22. ~ (2) bekezdésében foglaltak szerint árubeszerzés volt,
amennyiben Eladó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, azokkal a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2)
bekezdése szerint számol el.

3.5.17. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs

Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső
azonosításra szolgáló szerződés számot,

b) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások
megnevezését, a tevékenység leírását és annak TEAOR számát, fizetési
határidőként a 30 napot,

d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,

e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEAOR
száma mellett a projekt megnevezését: „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)” és azonosítószámát: KOFOP
1.O.O-VEKOP-15-2016-00020.

3.5.18. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
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nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni.

3.5.19. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. * (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő
fizetés elmaradás a Megrendelő számára következménnyel nemjár.

3.5.20. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ümiepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a kővetkező banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

3.5.21. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 3.5.3.2. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

3.5.22. Eladó a szerződés aláírásakor — és a teljesítés során bevonásra került alvállalkozók
esetében is a teljesítés elismerésének időpontjáig — köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz.
melléklet kitöltésével és a Vevő részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap).

3.5.23. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4. ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat és
szállításokat teljesíteni.

4.2. Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet vagy szakember (a
továbbiakban: szakember), aki a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának
igazolásában kivéve, ha Eladó e szakember nélkül vagy a helyette bevont új szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési
eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg.

4.3. Eladó nem nevezett meg a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozókat, mint teljesítési
segédeket ezértjelen szerződés 6. számú melléklete nem került csatolásra.

4.4. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe további alvállalkozókat bevonni az 4.6 pont
előírása betartása mellett. További alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó
legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal
köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.5. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
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székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó telj esítésben Való közreműködése
befejezésének az időpontját.

4.6. Ajelen szerződés 6. számú mellékletének 1) pontjában megnevezett alvállalkozó szerződés
teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó az 4.5. pont szerinti a
bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy
Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági
minimumkövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felet meg, akinek a
szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti
alkalmassági minimum követelményeknek Eladó új alvállalkozó bevonásával felel meg, a
bejelentésében az 4.5. pont szerinti adatokat is meg kell adnia.12

4.7.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

4.8. Eladó kijelenti, hogy — szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, j ogosultságokkal és kellő
szabad kapacitással rendelkezik, így ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére
képes.

4.9. Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a tevékenységét a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.

4.10. Eladó feladatát Vevő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Vevővel történő
folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben köteles Vevőt
haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha Vevő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.

4.11. Eladó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról Vevőt folyamatosan, szóban
és írásban egyaránt, Vevővel egyeztetett formában táj ékoztatj a.

4.12. Amennyiben Vevő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Eladó tájékoztatja
Vevőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.

4.13. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell Vevőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek
kijelentik, hogy minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül
is ismernie kellett — kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely
kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

4.14. Eladó a Ptk. 6:142. * szerint felel minden olyan kárért, amely ajelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

4.15. Eladó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha a
teljesítés során maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős

Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. (9) bekezdése szerinti eset fennáll.
2 Á szerződés 42.4.7. pontjai a szerződés teljesítéséhez igazodóan értelmezendő és teljesitendő.
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minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett Volna be.

4.16. Eladó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. Vonatkozó szabályai szerint
tartozik felelősséggel.

4.17. Eladó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesítésével összefUggő feladataikat
a legjobb szakmai tudásukkal látják el.

4.18. Eladó elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok Eladó magatartásai vagy cselekedetei lettek
volna.

4.19. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy

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 Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

4.20. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5. VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Vevő a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén ajelen szerződésben meghatározottak
szerint ellenérték megfizetésére köteles.

5.2. Vevő vállalja, hogy ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a
szükséges dokumentumokat, információkat Eladó rendelkezésére bocsátja.

5.3. Vevő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, Eladó tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.

5.5. Vevő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet Eladótól, és
jogosult azokat ellenőrizni.

5.4. Vevő feladata házirendjének, és Eladó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó
rendeleteinek (rendészeti, muitkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése Eladóval.

5.6. Vevő jogosult Eladót jelen Szerződés keretein belül utasítani.

6. A TELJESÍTÉS MÓDJA



Az eszközök átadására vonatkozó speciális szabályok:

6.l.Az eszközök átadásának helyszíne Vevő 2.5. pontban meghatározott központi raktárának
helyszíne. Az eszközök átadásának kötelezettségét Eladó akkor teljesíti szerződésszerűen,
ha az eszköz nyilvántarásba vételéhez szükséges vonalkódos, leltárszámos matricával
ellátott eszközöket bocsátja a Vevő rendelkezésére. A matricát az eszközön jól látható
helyre kell felragasztani (p1. az eszköz hátoldalára) oly módon, hogy az az eszköz
rendeltetésszerű működését nem akadályozza, és az eszköz egyéb azonosító jelzését nem
takarja el.

6.2. Eladó köteles a matricák, valamint az eszközök és alkatrészek gyári számai közötti
egyezőséget bizonyító rendelési igazolást papír alapon és elektronikusan is a Vevő
rendelkezésére bocsátani a teljesítéssel egyidejűleg.

A licencekre vonatkozó speciális szabályok:

6.3.Eladónak a jelen pont szerinti feladata keretében a licencek gyártó(i) által kibocsátott új
szoftver verziókat, módosításokat és javításokat haladéktalanul Vevő rendelkezésére kelt
bocsátania.

6.4.A licencek tartalmazzák a műszaki leírásban (1-2. számú melléklet) meghatározott
funkciókat, szolgáltatásokat:

A megajánlott merevlemezek összkapacitásának megfelelő mennyiségű kapacitású
licenc.

A licencek átadására vonatkozó speciális szabályok:

6.5.Vevő ajelen szerződés 3-4. számú mellékletében meghatározott licenceket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át. Eladó köteles legalább a licencek szállítása előtt legalább 3
munkanappal (72 órával) értesíteni Vevőt a szállítás pontos időpontjáról.

6.6.A licenceket Eladó a Vevőnek az eszközök átadásával egyidőben, de legkésőbb az
eszközöt átadását követő 5 munkanapon belül adja át licencigazolás formájában.
Elektornikus licencigazolás esetén Eladó köteles a licenceket adathordozón is átadni a
Vevőnek.

6.6.1. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a licencek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó
különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni3:

a) licencigazolást (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
— a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
— a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)

6.6.2. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti
dokumentumokat átadta-e. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem
telj es körűen adta át a licencek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges

‘Amennyiben értelmezhető.
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dokumentumokat.

6.6.3. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-
átvétel időpontját, az átadottiátvett igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel
helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit, valamint
Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e
vagy sem. Az átvétel megtagadása esetén ajelen pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni
kell az átvétel megtagadásának az okát valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás
időpontját. Vevő a licencek átvételét a sikeres átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv
aláírásával igazolja, melynek melléklete a Vevő képviselője által aláírt szállítólevél
(melyen fel kell tüntetni jelen szerződés azonosító számát, Vevő nevét és székhelyét)
egy példánya.

6.6.4. Az átvétel megtagadása esetén, ha az átadás-átvétel:
a) személyesen történik, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átvétel

megtagadásának az okát, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját,
b) elektronikus úton történik, Vevő haladéktalanul értesíti Eladót az átvétel

megtagadásának az okáról azon az e-mail címen, amelyről Eladó a teljesítést
megkísérelte.

6.6.5. Az átvétel megtagadása esetén Felek megismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre a 6.3. pont vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6.7.Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. 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 kiterjed.

6.8.Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.9.Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen
körülményről, a késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a
másik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik
Félnek közlés nélkül is ismernie kell.

6.10. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő
megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát.
Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

7. Teljesítésigazolás

7.1 Amennyiben a szerződésbe foglalt szállítás megvalósult és átadásra került Vevőnek a
szerződésben meghatározott átadás-átvételi jegyzőkönyv, Vevő 15 napon belül kiállítja a
TIB-et melynek mintáját jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. Vevő a Kbt.
135. ~ (1) bekezdése szerint köteles a teljesítési jelentés kézhezvételétől számított 15
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naptári napon belül a teljesítést elismerni, teljesítésigazolást kibocsátani, vagy a teljesítés
cl nem fogadásról nyilatkozni.

‘7.2 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítést nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

7.3 Vevő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására a szerződésben niegnevezett
teljesítésigazoló személy(ek) jogosult(ak).

8. Jótállás és üzemeltetési támogatás

8.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre 36 hónap jótállást és üzemeltetési
támogatást vállal. A jótállás és az üzemeltetési támogatás kezdete valamennyi, jelen
szerződés keretében szállítandó termék és eszköz esetében a termék átvétele és üzembe
helyezése együttes teljesülésének időpontja.

8.2.Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum
követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek
mentesek mindenfajta (tecbnológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.

8.3.Eladó köteles biztosítani a publikusan hozzáférhető tartalmakon felüli hozzáférési
lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoüverfrissítéseihez,
valamint a szoftverfhssítések díjmentes letöltési lehetőségét.

8.4.Eladó a 8.3 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében haladéktalanul megadja
Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely
lehetővé teszi a Vevő számára a jótállási időszak alatt jelen szerződés keretében
nyújtandó 8.3 pontban részletezett szolgáltatások igénybevételét.

8.5.Eladó köteles biztosítani, hogy a Vevő az eszközökkel kapcsolatban tapasztalt hibák,
rendellenes működést a hét minden napján 0-24 óra között jelezze az Eladó felé
(Hibabejelentés). A hibabejelentés megtörténtét az Eladó annak beérkezésétől számított
4 órán belül köteles visszaigazolni a Vevő részére. A hibabejelentésnek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:

. Vevő részéről a hibát bejelentő személy neve, beosztása

. meghibásodott eszköz adatai (típus, gyári szám)

. észlelt hibajelenség leírása

. hibabejelentés száma.

8.6.Amennyiben az Eladó jótállási kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy
késedelmesen teljesíti, úgy a Vevő jogosult az eszköz cseréjét/kijavítását más, harmadik
személlyel elvégeztetni, mely j avítás/csere valamennyi költségét Eladó köteles viselni.

8.7.Fenti 8.6. pontban foglaltakon túl a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
minden költséget (így különösen, de nem kizárólagosan a javítás költségét, a kiszállási
költséget és az eszköz esetleges elszállításának költéségét) Eladó viseli.

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
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Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér

9.1 .Amennyiben Eladó kötbérterhes határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, akkor ez
késedelmes teljesítésnek minősül, Vevő jogosult Eladóval szemben késedelmi kötbért
érvényesíteni, Eladó köteles késedelmi kötbért fizetni.

9.1.1. Késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér mértéke késedelmes naponként a
kötbéralap (a jelen szerződés nettó ellenértékének) 4%-a%.

9.1.2. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap (nettó ellenérték) 28 %-a.

9.1.3. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumot Vevő jogosult a szerződést - a
szerződés 12.3. pontjára tekintettel — felmondani.

9.1.4. Eladóval szemben érvényesített késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a
meghiúsulási kötbér összegét.

9.1.5. Eladó hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel
meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi
követelményeknek. Eladó Vevő választása szerint hibás teljesítés esetén hibás
teljesítési kötbér fizetésére vagy a szavatossági igények érvényesítésére köteles.

9.2.A hibás teljesítési kötbér mértéke 20 %.

9.2.1. A hibás teljesítési kötbér alapja a nettó ellenérték.

9.2.2. Vevő a hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett nem érvényesítheti a szavatossági
igényeket.

9.3.Eladó késedelmesen vagy hibásan teljesítése szerződésszegésnek minősül. Eladó kötbér
fizetésére abban az esetben köteles, ha késedelem olyan okból következik be, amelyért
felelős [Ptk. 6:186. ~ (1) bek.]

9.4.Amennyiben Eladó súlyos szerződésszegést követ el, jogos ok nélkül nem teljesít vagy a
teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani és a nettó ellenérték 30 %-át meghiúsulási kötbérként követelni.
Nemteljesítésnek minősül, amennyiben Eladó késedelme eléri a 28 napot.

9.5.Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak ajogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

9.6.A Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
jogosult az ellenértékbe beszámítani.

9.7.Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6.187. *-ának (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem
menetesíti a teljesítés alól.

10. KAPCSOLATTARTÁS
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10.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni Vevő, illetve Eladó jelen
szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról
egymást írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, bogy a kapcsolattartó személyét
megváltoztassák, módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek új
Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A
kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől
hatályos, és szerződésmódosítást nem igényel.

10.2. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak
és kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel
kapcsolatos kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail)
történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére
történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.

10.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az
alábbi személyek jogosultak:

Vevő részéről:
Név: Elek József
Beosztás: Alapinfrastruktúra üzemeltetési osztályvezető
Telefon: +3617957155; +36304759069
Fax: ±361 3031000
E-mail: Elek.Jozsef@nisz.hu

Eladó részéről:
Név: Fischer Erik
Beosztás: konzulens
Telefon: ±36 30444 8920
E-mail: erik.flscher@areus.hu

10.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy(ek) jogosultak:

Név: Bogó Viktor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: ±3617957013; ±36304093345
Fax: ±361 3031000
E-mail: Bogo.Viktor~nisz.hu

Név: Juhász Attila
Beosztás: Kormányzati adatközpont és infrastruktúra üzemeltetési igazgató
Telefon: ±36179531 89; ±36209628584
Fax: ±361 3031000
E-mail: juhasz.attila®nisz.hu

10.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

10.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
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(továbbiakban: Értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az írásban és

o írásban igazolt személyes átadással,
o tértivevényes ajánlott levélben,
o visszaigazolt e-mailben vagy
o visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

Az Ertesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

10.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.

10.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

11. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

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

11.2. Eladó tudomással bír 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 megtilthatja.

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

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

11.5. A szerződés teljesítése során Eladó tudomására jutott, 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.

11.6. Eladó alkalmazottai és más szerződéses felei felé történő információközlésnek
bizalmasnak kell lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés
teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

11.7. Ameimyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.
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11.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi ás elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén Vevő jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

12.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141.
*-ban foglaltak figyelembevételével ás kizárólag írásban módosíthatják.

12.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül ás mind Vevő, mind Eladó jogosult a szerződéstől
azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (Eladó, illetőleg Vevő) a
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést —ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő
a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
— felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a 9.1.3. pont alapján eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 12.4. és 11.8. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
d) Eladó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben

meghatározott kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő
által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok
állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.5. Vevő jogosult ás egyben köteles felmondani a szerződést, ha

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141 .~ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni (Kbt. 143. ~ (1) a) pont) vagy

- ha az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. *-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. *-ban foglaltaknak (Kbt. 143.~ (1) bekezdés b) pont) vagy

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis (Kbt. 143. ~ (1) bekezdése) pont)
vagy

- Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
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amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel, vagy

- Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan Jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont 1±) alpontjában
meghatározott valamely feltétel. (Kbt. 143. * (3) bekezdés a) és b) pont).

12.6. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a
szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.

12.7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén Eladó haladéktalanul köteles Vevő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt,
dokumentumot Riggetlenül az adathordozó jellegétől.

12.8. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Vevő részéről történő
felmondása, elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.

13. VIS MAIOR

t3.l. Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.

13.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely
Eladó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások és szállítási embargó. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia
Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással,
mely összefüggést Eladónak írásban igazolnia szükséges.

13.3. Amennyiben vis major miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis maior esetén,
amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.

13.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, Vevőnek jogában áll a
Szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon,
hogy Eladóhoz erről írásos értesítést küld. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior
miatt felmerült kárát.

14. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELICEZÉSEK

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

14.2. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog — különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezései — az irányadók.

14.3. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A
Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.

14.4. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem Jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

14.5. Jelen szerződés S eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek,
és mint akaratukkal mindenben egyezőt j óváhagyólag írtak alá.

Budapest, 201

Mellékletek:
I. számú melléklet: Műszaki leírás (mentési rendszer fejlesztése)

2. számú melléklet: Műszaki leírás (Egységes Infrastruktúra Tároló rendszerek bővítése)

3. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára,

4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat

5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
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Műszaki leírás 1.-2. Számú meHéklet

I. rész

1. Cél állapot
Jelen beszerzés célja az Egységes lnfrastruktúrában (El) jelenleg meglévő és üzemelő 2 db. EMC VNX 5500 típusú tároló
berendezés kapacitás bővítése.

. A bővítésként érkező eszközöknek az Egységes lnfrastruktúrában (továbbiakban: El) Jelenleg üzemelő EMC VNX
5500 típusú tároló eszközökkel maradéktalanul együtt kell működniük.

. A bővítésként érkező eszközökkel együtt a szükséges kapacitás licenceket is biztosítani szükséges.
A beszerzendő bővítéssel kapcsolatos részletes követelményeket a Műszaki leírás 4. pontja tartalmazza.

2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, általánosfeltételek
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő termékek szállítását kell vállalja az
alább szereplő mennyiségek és határidők betartásával:

2 db meglévő nag~állalati Storage Area Network (SAN) eszköz (El EMC VNX 5500 tároló) bővítése:

. 18db, 3TB kapacitású kapacitásbővítő diszk (NL-SAS HDD);

. a szállítandó merevlemez kapacitásnak megfelelő mennyiségű kapacitás licenc.
(A fenti bővítés együttesen a két tárolóra vonatkozik.)

Tekintettel a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46. 5(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, a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy,
szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat meg-nevezése mellé értendő a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés.

2.1. Általános elvárások
. Az eszközöknek az El hálózatában a meglévő környezethez illeszthetőnek kell lenniük Jelen dokumentumban

részletezett funkciók alapján.
. Az ajánlatnak, illetve szállítandó eszközöknek tartalmaznia kell minden, az elvárt működéshez szükséges szoftver

komponenst, teljesítmény és funkció licencet. A jelenleg üzemelő főeszközökhöz a Jelen eljárás keretében
megajánlott valamennyi terméknek teljes mértékben illeszkednie. Csak olyan termék ajánlható meg, amely a
megajánlott berendezés forgalmazója vagy magyarországi képviselete által igazolt módon, a főeszköz garanciális és
support folyamataiba illeszkedik. E tekintetben nyilatkozat csatolása szükséges.

2.2. Az ajánlat műszaki dokumentációval kapcsolatos részletei
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

. Ajánlattevőnek be kell nyújtania tételes nyilatkozatot arról, hogy az ajánlott eszközök a műszaki leírásban
meghatározott követelményeknek megfelelnek, megjelölve a gyártói adatlap vagy — amennyiben a gyártói
adatlapon ez nem található, akkor - gyártói dokumentáció ide vonatkozó részét (dokumentum
név/oldalszám/bekezdés), valamint ezen meghivatkozott gyártói adatlapot és/vagy dokumentációt is (papíralapon
és/vagy kereshető elektronikus formában). Amennyiben valamely megajánlott termék gyártói adatlapja vagy
dokumentációja nem tartalmazza valamennyi, Ajánlatkérő által adott termékre előírt paramétert, Ajánlattevőnek
a megajánlott termék forgalmazójának (vagy a forgalmazó magyarországi képviseletének) nyilatkozatát kell
csatolnia. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék azon, Ajánlatkérő által előírt műszaki
követelménynek való megfelelőségét igazoló pontos paraméterét/paramétereit, amelye(ke)t az ajánlat részeként
benyújtásra kerülő gyártói adatlap vagy dokumentáció nem tartalmaz.
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. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell EMC ASN (Authorized Service Network) vagy EMC Silver partneri minősítéssel. Az
ajánlat részeként csatolni kell az erről szóló gyártói, vagy a gyártói képviselet által kiállított nyilatkozat egyszerű
másolatát.

3. A környezet leírása
A beszerzés célja az Egységes Infrastruktúra (El) tároló kapacitását biztosító egyik tároló-pár kapacitás bővítése. Az ellátott
intézmények működéshez szükséges, El által biztosított szolgáltatások nagy stabilitást, kiemelten magas rendelkezésre állást
és nagy kapacitást követelnek meg.
A bővítésre kerülő, meglévő EMC VNX 5500 tárolók — az El működési modelljének megfelelően — két site-os modellben
üzemelnek és főképpen file szerver szolgáltatás működéséhez szükséges kapacitást biztosítanak.

4. Eszközökkel kapcsolatos részletes elvárások

4.1. El EMC VNX 5500 tárolók bővítése
Aszállítandó eszközökfunkcióit és műszaki elvárásait az alábbitáblázat részletezi

sorszám Elvárt funkciói műszaki követelmény

~. 1. Teljeskörű együttműködés EMC VNX tárolókkal

1 2 A meglévő EMC VNX 5500 tárolók garancia vesztése nélkül, a meglévő tárolók gyártója által támogatott módon
~ történő csatlakoztatás
E

~ 3 3TB névleges kapacitás
-~ 4 7.200 RPM fordulatszám
~
E
~ 5 6 Gb SAS csatlakozási felület
~

~ 6 Min. 16MB belső buffer

.~

~ 7 A megajánlott merevlemezek összkapacitásának megfelő mennyiségű kapacitás licenc

.5. Átadás-átvétel
Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 30 munkanap.

Az Ajánlatkérő raktárában munkanapokon az eszközök átvételét biztosítja hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között
pénteken 8:00-12:00 óra között időszakban.

Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök mennyiségi átvétele. A szállítás időpontját Ajánlattevőnek legalább
három munkanappal előre jeleznie szükséges.

A működéshez szükséges licencek átadása az eszközök szállításával egyidőben, de legkésőbb az eszközök szállítását követő 5
munkanapon belül kell megtörténjen licencigazolás formájában. Elektronikus licencigazolás esetén annak adathordozón
történő átadására is szükség van.

Az eszközök kiszállítási helyszíne a NISZZrt. raktár; 1106 Budapest, Maglódi út 6. (Ajánlatkérő központi raktára).
A nyertes szállítónak a termék Megrendelőnéltörténő nyilvántartásba vételéhez szükségesvonalkódos, leltárszámos matricát
kell minden eszközre elhelyeznie a szállítás előtt. A matricát a Megrendelő biztosítja a szerződéskötés követő második
munkanapon. A Szállitónak a felragasztott matricák, valamint az eszközök és alkatrészek gyári számai közötti összerendelést
elektronikusan és papír alapon is biztosítania kell az Ajánlatkérő részére. A matricákat az eszközökön jól látható helyre kell
feltenni (pl az eszköz hátoldalára), Úgy, hogy az eszköz üzemszerő működésben zavart nem okozhatnak és a terméken
elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhatnak le.
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Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

6. Jótúllási és üzemeltetés túmogatúsifeltételek
Az Ajánlattevőnek minden részteljesítés esetében biztosítania kell a megajánlott termékekre a bekerülési érték részét képező
teljes körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő)36 hónap játállást és üzemeltetés támogatást. Ajótállási és üzemeltetés
támogatási idő kezdete a termék mennyiségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az időpontja,
amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.

Az Ajánlatkérő hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg:
. A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4órán belül kell visszaigazolnia. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat

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

Hibajavítás alatt a meghibásodott eszköz legkésőbb következő munkanapi (NBD — Next Business Day) helyszíni javítását vagy
azonnali új csereeszköz biztosítását kell érteni.

Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti — azaz 4
órán belül nem igazol vissza a hibabejelentésre -‚ Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.

Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosvalamennyi költséget— igy különösen a javitás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget — az Ajánlattevő viseli.

Jótállás keretében biztosítani kell továbbá:
. Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz,

hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;
. 7x24 órában hozzáférési lehetőséget a Gyártó szakértőihez, akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában;
. az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések dijmentes letöltési lehetőségét.

22



II. rész

1 Cél állapot
Jelen beszerzés célja

. az Egységes lnfrastruktúrában (El) működő mentési rendszer fejlesztése és kapacitásbővítése, valamint

. ajelenleg üzemelő, meglévő 2db Fujitsu CS800 típusú deduplikációs mentési eszköz kapacitás bővítése. A meglévő
eszközök két site-os modellben üzemelnek (mindkét site-on 1-1 db eszköz). Mivel az El-ben bizonyos rendszerek
csak az egyik site-on üzemelnek, a bővítés asszimetrikusan történik (az egyik site deduplikációs mentési eszköze
nagyobb mértékben kerül bővitésre, mint a másik site-on lévő).

. Az ellátott intézmények működéshez szükséges, El által biztosított szolgáltatások nagy stabilitást, kiemelten magas
rendelkezésre állást és nagy kapacitást követelnek meg.

2 A közbeszerzés tárgya, mennyisége, általánosfeltételek
Nyertes ajánlattevő a kővetkező fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő, meglévő, diszk alapú deduplikációs
mentési rendszerhez illeszthető termékek szállítását kell vállalja:

. 1db szalagkönyvtár eszköz beszerzése az Egységes Infrastruktúra (El) mentési rendszere számára.
A megajánlott szalagkönyvtárnak maradéktalanul együtt kell működnie a meglévő Symantec Netbackup 7.6 mentési
szoftverrel.

. 2db média szerver, operációs rendszer szállítása

. 3 db diszk alapú deduplikációs mentési rendszer bővítésére alkalmas kapacitás bővítő fiókban 12-12 db diszk a
meglévő Fujitsu CS800 eszközökhöz, a következő (fiókonként értelmezett) kiépítettségben:

. 24TB névleges, nettó (használható) kapacitás. Ez a kapacitás deduplikáció előtti kapacitásként értelmezendő.

Tekintettel a 321/2015 (x.30) Korm. rendelet 46. 5(3) bekezdésében foglalt előirásokra, 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, tipusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy,
szabadalom, tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat meg-nevezése mellé értendő a „vagy azzal
egyenértékű” kifejezés.

2.1 Általános elvárások
. Az ajánlat a befogadó környezethez illeszkedve tartalmazza a szakszerű beépítéshezszükséges kiegészítő kellékeket, rack

beépítőket, erősáramú kábeleket.
. Az ajánlatnak, illetveszállitandó eszközöknektartalmaznia kell minden, az eszközelvártműködéséhezszükségesszoftver

komponenst, teljesítmény és funkció licencet. A jelenleg üzemelő főeszközökhöz a jelen eljárás keretében megajánlott
valamennyi terméknekteljes mértékben illeszkednie. Csakolyan termékajánlható meg, amely a megajánlott berendezés
gyártója vagy magyarországi képviselete által igazolt módon, a főeszköz garanciális és support folyamataiba illeszkedik.
E tekintetben nyilatkozat csatolása szükséges.

. A megajánlott eszköz nem lehetaz adottgyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt eszköz, mivel legalább S éves
fenntartási időszakra tervezett.

. A megajánlott bővítéseknek maradéktalanul együtt kell működnie a meglévő eszközökkel.

2.2 Az ajánlat műszaki dokumentációval kapcsolatos részletei
Ajánlattevőnek be kell nyújtania tételes nyilatkozatot arról, hogy az ajánlott eszközök a műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek megfelelnek, megjelölve a gyártói adatlapvagy —amennyiben a gyártói adatlapon ez nem található, akkor
- gyártói dokumentáció ide vonatkozó részét (dokumentum név/oldalszám/bekezdés), valamint ezen meghivatkozott gyártói
adatlapot és/vagy dokumentációt is (papíralapon és/vagy kereshető elektronikus formában). Amennyiben valamely
megajánlott termék gyártói adatlapja vagy dokumentációja nem tartalmazza valamennyi, Ajánlatkérő által adott termékre
előírt paramétert, Ajánlattevőnek a megajánlott termék forgalmazójának (vagy a forgalmazó magyarországi képviseletének)
nyilatkozatát kell csatolnia. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a megajánlott termék azon, Ajánlatkérő által előírt műszaki
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követelménynek való megfelelőségét igazoló pontos paraméterét/paramétereit, amelye(ke)t az ajánlat részeként
benyújtásra kerülő gyártói adatlap vagy dokumentáció nem tartalmaz.

3 A befogadó környezet bemutatása
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.

. Az ajánlott rendszer géptermi elhelyezése során a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban: a
tápellátás szabványos 230/400 Vváltakozófeszültségű hálózatróltörténik, a hűtési igény a megajánlott konfiguráció
esetén 100%-os terheléssel számolva nem haladhatja meg a rackszekrényenként a 7,5 kW-t.

. Minden megajánlott hardvereszközénél előírás, hogy a rackszekrényben beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be
és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.

. Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie—garancia éstámogatás vesztése nélkül—az Ajánlatkérőnél
lévő, 47U 600x1200 rackszekrénybe.

. A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az Ethernet kábelezés 1Gbps, réz alapú Cat.6
UTP kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez kell alkalmazkodnia,

4 Eszközökkel kapcsolatos részletes elvárások

4.1 Általános elvárások
Energiahatékonyság

. nem használt erőforrások vagy erőforrásrészek automatikus lekapcsolásának lehetősége
Környezeti igények

. ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő teljesítményű hütést vagy villamos
ellátást

Megbízhatóság

. kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív fogyasztók)

. fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés közben külön-külön, egyesével
cserélhetők legyenek

4.2 Szalagkönyvtár
Szabványos rack keretbe szerelhető fizikai szalagkönyvtár a következő kiépítettségben:

. Minimum 4db LTO7 (min. 300 MB/sec natív sebességű) dual-portos FC szalagmeghajtó (bővíthető 8db-ig);

. Minimum 200db licencelt kazetta slot (bővíthető 400 db-ig);

. Szalag indulókészlet (min. 190db vonalkóddal ellátott LTO7 adatkazetta és 10db tisztítókazetta)

. Automatikusan ismerje fel az új, hozzáadott komponenseket

. Redundáns tápellátás

. Firmware auto-leveling funkció biztosítva legyen

. LUN-mapping vagy Host Access Control funkció elérhető legyen

. IEC 60950 biztonsági szabványnak megfelelőség

. EN 55024 szabvány megfelelőség
A szakszerű beépítéshez szükséges kiegészítő tartozékok, rack beépítők, erősáramú, és optikai kábelek. A megajánlott
szalagkön~tárnak maradéktalanul együtt kell működnie Symantec Netbackup 7.6 mentési szoftverrel. A meglévő mentési
szoftverTB alapon licencelt. Jelen beszerzésnek nem képezi tárgyát a mentési szoftverhez bármilyen licenc szállítása.

4.3 Média szerverrel és operációs rendszerrel kapcsolatos műszaki
elvárások

. Forma: standard 19” széles, maximum 2U magas, rackbe szerelhető kivitel

. Legalább 2 db processzor, processzoronként legalább 8db processzormag (csak fizikai mag számítható be,
logikai neml), x86/x64 architektúra, a Spec.org mérései alapján a CINT2006 teszten elért legalább átlag 62
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Baseline pontérték, illetve CINT2006 Rates teszten elért legalább 809 pontérték, a CFP2006 teszten elért
legalább átlag 112 pontérték, valamint a CFP2006 rates teszten elért legalább 653 pontérték (Például: Intel
Xeori E5-2637 v3)

. Memória: 128 GB (256 GB-ig niemóriamodul csere nélkül bővíthető), legalább DDR4 sebességű

. Merevlemezek: 1 db Raid 1 tömb legalább 600 GB hasznos tárkapacitással, legalább 140 lops sebességű, Hot
Plug lemezekkel

. Merevlemez vezérlő: Hardver RAID vezérlő, RAID 0,1,10, támogatás, min. 1GB cache, memóriavédelemmel
(aktív battery backup funkcióval)

. Hálózati csatoló: minimum 2 darab, multi módosú optikai lOGbit/s sebességű Ethernet csatlakozó, a hozzá
tartozó SFP modulokkal. NIC teaming támogatása. A meglévő Cisco c6509 (Supervisor card vs-s720-1OG - A
telephely) és Cisco c4510 (Supervisor card ws-x45-sup7E - B telephely) eszközökhöz illeszkednie kell SFP+/X2
modulokkal, ezeknek a moduloknak a bővítése — a szerverekbe kerülő hálózati interfészek számának megfelelő
mennyiségben - is a szállító feladata.

. USB: Minimum 2 darab legalább USB2.0 szabványú csatlakozó

. HBA kártya: 3db PCIe FC HBA, egyenként 2 portos, 16Gbps sebességű

. Tápellátás, hűtés: teljes kiépítésű, redundáns, a tápegységek üzem közben cserélhetők 230 V (a tápegységek
önmagukban is képesek legyenek a teljes áramfelvétel mellett üzemelő szervert kiszolgálni)

. Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása, szükség esetén ezen licencek is az ajánlat
részét kell, hogy képezzék — grafikus konzol és virtuális média. A menedzsment interface különáló ethernet
portként értelmezett.

. Kompatibilitás: RedHatEnterprise Linux

. Meghajtók: Minden a szerverben található eszköz kell, hogy rendelkezzen RedHatEnterprise Linux kompatibilis
gyártói, vagy a RedHat által biztosított és támogatott meghajtó programokkal, és ezen programok biztosítása
szükséges

. Operációs rendszerként RedHat Linux 6.6 Red Hat Enterprise Linux Server a megfelelő számú socketre
licencelve

Egyéb, a szerverekkel együtt szállítandó kiegészítő szerelési anyagok:

. Tápkábel,

. Optikai modulok (2 db Cisco SFP-1ÚG-SR-S (MM) ‚ 2db Cisco X2-1OGB-SR (MM) ‚ 4db szerverekhez tartozó
optikai modulok

. Optikai kábelek,

. Szerelő keretek, sínek,

. Kábelvezető karok.

4.4 Deduplikációs mentési eszközök bővítése

sorszám Elvárt funkciói műszaki követelmény
1 A meglévő Fujitsu cssoo eszközökkel teljes körű együttműködés

2 A meglévő Fujitsu cssoo eszközökgarancia vesztése nélkül, a meglévő eszközök gyártója által támogatott módontörténő bővítés
3 12db merevlemez bővítő fíókonként (összesen 36 db)
4 Merevlemezenként 3TB névleges kapacitás
5 A bővitő fiókok redundáns csatlakozása a meglévő eszközökhöz
6 Redundáns tápegység a bővitő fiókokban
7 Minimum 2 év gyártói garancia (9x5, hiba megkezdése a hibabejelentést követő munkanapon)

5 Átadás-átvétel
Teljesítési határidő a szerződés hatályba lépésétől számított 3D munkanap.

Az Ajánlatkérő raktárában munkanapokon az eszközök átvételét biztosítja hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között
pénteken 8:00-12:00 óra között időszakban.

Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök mennyiségi átvétele.

Aszállítás időpontjátAjánlattevőnek legalább három munkanappal előre jeleznie szükséges.
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A működéshez szükséges licencek átadása az eszközök szállításával egyidőben, de legkésőbb az eszközök szállítását követő 5
munkanapon belül kell megtörténjen licencigazolás formájában. Elektronikus licencigazolás esetén annak adathordozón
történő átadására is szükség van.

Az eszközök kiszállítási helyszíne a NISZZrt. raktár: 1106 Budapest, Maglódi út 6. (Ajánlatkérő központi raktára).

A nyertes szállítónaka termék Megrendelőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükségesvonalkódos, leltárszámos matricát
kell minden eszközre elhelyeznie a szállítás előtt. A matricát a Megrendelő biztosítja a szerződéskötés követő második
munkanapon. A Szállitónak a felragasztott matricák, valamint az eszközök és alkatrészek gyári számai közötti összerendelést
elektronikusan és papír alapon is biztosítania kell az Ajánlatkérő részére. 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.

Ajánlatkérő előteljesitést elfogad.

6 Jótállási és üzemeltetés támogatásifeltételek

Az Ajánlattevőnek minden részteljesítés esetében biztosítania kell a megajánlotttermékekre a bekerülési érték részét képező
teljes körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő 36 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást. Ajótállási és üzemeltetés
támogatási~idő kezdete a termék mennyiségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésének az időpontja,
amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.

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:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,

. meghibásodott termékazonositó adatai (típus, gyári szám),

. észlelt hibajelenség leírása,

. hibabejelentés száma.

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.

Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget— így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget — az Ajánlattevő viseli.

Jótállás keretében biztosítani kell továbbá:

. Bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz,
hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez;

. 7x24 órában hozzáférési lehetőséget a Gyártó szakértőihez, akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában;

. az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.

3.számú melléklet

2. Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára
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Termékazonosító Termék (szolgáltatás) Mennyiség, Nettó egységár Nettó összár
megnevezése mennyiségi (Ft)

egység (Ft)

VNX 3TB NL SAS UPG
VX-V507-030U 18 478 072 8 605 296

DRV-15X3.51N DPE/DAE

VNX OE CAP TIER/TB FOR
VNXOECAPTBU

VNX5SOO/5700/7500 78 533 4 240 782

12 846 078Mindösszesen ár (nettó)
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N I S Z 4. számú melléklet
NEMZETI INFOKONÍMUNIK4CIÓS MIE-7591 3/3
SZOLGÁLTATÓ ZItT.

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen Tm aláírój a) (ezen T~ j óváhagyój a)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, hegy a esatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., 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 Tm és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Erték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
(j ótelj esítési) garancia Ft: (dátum):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője 1

Megrendelő képviselője2

Ph Ph
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5. számú melléklet
O

a S NEMZETt INFOKOMMUNIKÁCIÓS—~ SZOLGÁLTATÓ ZRt
MIE-75910/AJS

Nyilatkozat Partner adatairól45

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Anus Infokommunikációs Zrt. Areus Zrt.

Céajezvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-047135

Adószám: 23469507-2-4 1 Uniós adószám: HU23469507
Kapcsolattarto adatai

Név: Nagy Dániel Beosztás: konzulens

Telefonszám: ±36 30 205 9737 E-mail Cím: daniel.nagy~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):

Vevőpartner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, írónyítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:

Száinlázási Cím (ország, irányítószáni, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma: 1 1600006-00000000- Bankszámla devizaneme: HUF
64985936

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM
et kell beírni, amelyik sor vonatkozik apartnerre, ot! IGEN-t) ________________________________

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti elszámolás [áfa Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.*.(h)]: NEM tv. XV.-XVII. fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM

NEM

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. l69.*.(n)]: fejezet]: NEM VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: NEM Milyen tevékenység alapján:

NEM

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

NEM NEM NEM

PH Areus~ Zn,
1037 Bp., Montevkfeo U. 5.
Adősz~rp.

Szerzödéskötésig kérjük kitölteni.
Külön-külön kérjük a szerződéskötésig Eladó (I) és a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozói [(2),(3) stb.J adatokról kitölteni. Eladó a

teljesítés sor~n bevonásra került alvállalkozók esetében is köteles kitölteni és 3 munkanapon belül vagy a teljesítés elismerésének időpontjáig
Vevő részére átadni a bevonásra került alvállalkozó Partnerfelvételi adatlapját.
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Cégszerű aláírás:


