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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cé~egyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Szabó Zoltán Attila
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
T-Systems Magyarország Zrt.
KEF azonosító: 100141
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-73830003
Képviseli: Balogh Attila ágazatigazgató és Barta László projekt és szolgáltatás igazgató
és
ANSWARE Kft.
KEF azonosító: 100177
Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-268531
Adószám: 01900963-2-41
Bankszámlaszárn: 10100840-59883800-01000000
Képviseli: Ohymes Balázs György ügyvezető

Grepton Zrt.
KEF azonosító: 100231
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044561
Adószám: 12613056-2-42
Bankszámlaszám: 10800007-50000000-14200002
Képviseli: Madár Zoltán vezérigazgató

Szinva Net Zrt.
KEF azonosító: 100102
Székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.
Cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000527
Adószám: 24962106-2-05
Bankszámlaszám: 10300002-255001 74-00003285
Képviseli: Bánszki Attila vezérigazgató
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VRS Magyarország Kft.
KEF azonosító: 200814
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-204257
Adószám: 25176670-2-41
Bankszámlaszám: 12100011-17649418-00000000
Képviseli: Kárpáti Péter György ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított köz
beszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban (1. rész: x86) tárgyban lefolytatott közpon
tosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az
Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KIvI azonosítószáma: KMO1O7SRVT17
KIvI aláirásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretősszege: 60.000.000.000 forint ± Afa.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés
és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerző
dést — meghatahnazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből ere
dő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállainak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
Rgyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerző
dés 1. számú mellékletében foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítá
sára jött létre’. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig
eladja és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen szer-

A közbeszerzési eljárás tárgya; „ KÁKfelhőbe illeszthető számítási kapacitás! biztosító kiszolgálók, ‚‘alanrirzt tárolási kapacitás szállítása a
BE Videá-ko,nmnnikáciá Projekt (Videá-kommunikáctásfejlesztás a Büntetőeljárás t’. előírások teljesitésánek támogatására,)” c. projekt

hez tideó kommunikációs központi rendszer bővitáshe: kapcsaládóan” L rászajánlat (Számítási kapacitás’ biztosító penge kialakitásr~
szerver eszközök ‚‘alamh,t a szer ‚‘erekl,ez ta,’tozá ‚‘irtualizáctós licencek szállítása)
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ződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő
termékeket.

2.2.A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a T-Systems Magyaror
szág Zrt. cégnév (székhely: 1117 Budapest, Budafoki üt 56.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen
szerződés hatálybalépését követő 45 napon belül kell leszállítania ás Vevőnek átadnia.

3.2 A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása ás a köz
beszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének megfelelő
en a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanú
sítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3)
bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a
320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő
napon. Vevő haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni a jelen pontban meghatározott
feltételek teljesüléséről.

3.3 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szer
ződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket egyenlő
mennyiségben az alábbi helyszínekre kell leszállítania:
— 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós űt 29-33
— 1117 Budapest, Fehérvári út 70.

4.2. A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szoüverlicence(ke)t képviselő
aktiválási kódokat/licencigazolást Vevő licensz@nisz.hu e-mail címére kell megküldeni

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köte
les leszállítani. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás so
rán semmilyen sérülés ne érje. Az üzembehelyezést követően a termékek csomagoló-
anyagának elszállítása az Eladó feladata.

5.2. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni:
a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve

Vevő által előírt tartozékokat is),
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b) a több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközöket,
csatlakozókat és kábeleket,

c) az eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden eszközt, alkatrészt,
d) a fünkcionalitáshoz szükséges licence(ke)t (amennyiben szükséges),
e) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi

dokumentumot (így különösen kezdési (használati) útmutatót, Forgalomba hozataira
és a jótállásra vonatkozó okmányokat, licencigazolás), a műszaki leírást, valamint a
műszaki dokumentációt,

t) az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges telepítőkészletet.
Az e) pontban meghatározott dokumentumokat Eladó elektronikus úton is Vevő
rendelkezésére bocsáthatja. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles
feltüntetni az átadott eszköz gyári számát és ajótállás időtartamát.

5.3. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a ter
mékeken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie,
hogy azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító
jelzés(eke)t ne takarja le.

5.4. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését
követő két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1
pontjában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok ren
delkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja,
átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.5. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíte
ni Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás idő
pontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz
tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és
az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.

5.6. Eladó az 5.5 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült
kimutatást. A kimutatásnak tartalmaznia kell a teljesítés helyét valamint a szállításban
érintett hardverek vonatkozásában az alábbi adatokat:
- tennék megnevezése,
- termék gyári száma,
- tennék vonalkódjának száma.
Amennyiben egy nap több teljesítési helyre történik szállítás a kimutatást teljesítési he
lyenkénti bontásban kell elkészíteni. Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezd-
heti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem küldi meg Vevőnek.

5.7. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést
a teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban azzal, hogy a teljesítés helyén törté
nő mozgás és bejutás kártyás beléptető rendszer Felügyelete mellett lehetséges, ahol
szükséges Eladó megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársának a kísérete.
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5.8. Eladó teljesítési helyeken munkát végző szakembereinek a teljesítés helyére való belé
pés feltételeit, a benntartózkodás körülményeit és a gépterem használatának szabályait
Vevő jelen lévő szakembereivel együttműködve kötelező érvénnyel be kell tartania.

5.9. Eladó az eszközök szállítását és üzembe helyezését végző szakembereinek adatait (név,
anyja neve, lakcím, születési hely és idő, szig. szám) legkésőbb az eszközök szállításá
nak megkezdése előtt 2 munkanappal köteles Vevőnek megadni. Jelen szerződés teljesí
tése során az eszközök szállításában, üzembe helyezésében kizárólag olyan személy(ek)
vehetnek részt, akiknek jelen pont szerinti adatait Eladó Vevő részére átadta.

5.10. Eladó 24 órán belül köteles Vevőt tájékoztatni (a szakember nevének és a teljesítésben
való közreműködése megszűnése időpontjának megadásával) abban az esetben, ha va
lamely olyan szakembere, akinek adatait az 5.9 pontban meghatározottak szerint közöl
te, a szerződés teljesítésében már nem vesz részt. Eladó felelős mindazon kárért, amely
Vevőt amiatt éri, bogy Eladó jelen pont szerinti értesítési kötelezettségének nem vagy
nem megfelelően tett eleget.

5.11. Eladó az 5.9 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjárművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.

5.12. Eladónak a jelen szerződés teljesítése során a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott dokumentumot kell elkészítenie és Vevő részére átadnia.

5.13. Eladónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában kell átadnia.

5.14. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írás
ban értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okai
ról abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is is
mernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12.
pontjában foglaltak alkalmazását.

5.15. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályoz
za, vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről
köteles Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az
akadályt Eladónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, va
lamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

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

5.17. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevo
nása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkal
masságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a
Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonat
kozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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5.18. Eladó felelősséget vállal, hogy a Jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyek
kel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt üzetési kö
telezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terhe
li.

5.19. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közremüködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna cl. Eladó, ha jelen szerződésben valamint a KM-ben sza
bályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a kúrokért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következ
tek volna be.

5.20. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a KM. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktala
nul értesíteni.

5.21. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. A fizetendő eHenérték

6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg.

6.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.

6.3. Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 114.926.000,- Ft ± közbeszerzé
si díj + AFA, azaz száztizennégymillió-kilencszázhuszonhatezer forint ± közbeszerzési
díj ± általános forgalmi adó.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.

6.4. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolat
ban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott net
tó ár különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek,
egyéb), a kiszállítás és üzembe helyezés díját, a jótállás költségét, valamint a kapcsoló
dó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza —

sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a köz
beszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi
adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón
keresztül fizeti meg.

6.5. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl, további díjazás, költ
ségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti
meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.
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7. Fizetési feltételek

7.1. A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja ás az előre fizetés
sem megengedett.

7.2. Eladó a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az
igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazo
ló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, ás azzal együtt nyújt be a Vevő-
nek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Eladó jelen
szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jogosult.

7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított ás aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat.

7.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő köz
ponti iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.

7.5. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállitani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megne

vezése, TEAORIVTSZ/SZJ számát,
b) Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételének napjától számított 30 napot,
d) a szánMán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adó számot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

7.6. A Vevő a Kbt. 135. ~ (1) ás (6) bekezdésében valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdé
sében meghatározottaknak megfelelően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállí
tott számlának ás mellékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon be
lül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges
számlareklamáció ideje.

7.7. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladékta
lanul értesíteni.

7.8. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

7.10. Vevő mentesül a késedelines fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a szám
lát nem a 7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szer
ződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.11. Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jöve
delmének csöklcentésére alkalmasak.

7.12. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harma
dik személyre.

7.13. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell al
kalmazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

8.1.1 Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében a teljesítés helyén veszi át.

8.1.2 A jelen szerződés keretében átadott termékek átadás-átvételről minden esetben jegyző
könyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám (szofiver

esetében), példányszám (dokumentum esetében)),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a

hibákkal kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások
meghatározása,

- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány,

vonalkód szám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel
megtagadásának az indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás
időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

8.1.3 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 a jótállás kiterjed.

8.1.4 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztes
ség követelményének figyelembevételével állapították meg.

8.2 Ilardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.2.1 Az átadás-átvétel mennyiségi és minőségi átvételből áll. Vevő teljesítési helyenként
önálló átadás-átvételi eljárást folytat le.

8.2.2 A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szál-
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lított hardverekie vonatkozó, jelen szerződés 5.6 pontja szerinti kimutatást, melynek az
ott meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot
is. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú doku
mentum átadása.

A) Mennyiségi átvétel szabályai

8.2.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mermyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította

e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a tennékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 a)-d) és f) pontjában előírta

kat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.2 e) pontjában meghatározott dokumen

tumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
I) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a

jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2.2 pont szerinti kimutatásban a

termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.4 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének,
valamint jelen szerződés számának) aláírásával igazolja, melynek egy példányát az át
adás-átvételi jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.

8.2.5 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí

totta le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiség-

gel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott elő

írásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2 a)

d) és I) pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2 e)

pontjában meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét sem,

O Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírások sze
rint helyezte el a terméken a vonalkódot,

g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2.2 pont szerinti kimutatás
ban a termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.6 A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó köteles a hardvereket a gyártó előírásai
valamint jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint beszerelni és
üzembe helyezni.

B) A minőségi átvétel szabályai

8.2.7 Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek minőségi átvételére
azok üzembe helyezését követően, tesztelés keretében kerül sor, melyet a termék gyár-
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tója által előírt eljárásrend szerint kell lefolytatni

8.2.8 Eladó köteles a tesztelés során minden szükséges tájékoztatást megadni a tesztelt hmk
ciókkal és azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén
helyszíni támogatást nyújtani. A tesztelés során Vevő a tesztelt fünkciók működését kö
teles megvizsgálni, annak környezeti kapcsolataival és integrációival együtt.

8.2.9 Sikeres a tesztelés, ha a 8.2.10 pontban meghatározott eset nem következik be a teszte
lés során. A tesztelés során felmerült hibákat valamint a tesztelés legfontosabb esemé
nyeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az átvételt (sikeres tesztelést)
nem akadályozó, hiba kijavításának határidejét Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzítik.

8.2.10 Sikertelen a tesztelés és az átvételt Vevő megtagadja, ha a szállított eszköz funkciói
nem jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottaknak megfelelően működ
nek.

8.2.11 Eladó köteles a tesztelés során végrehajtott módosításokkal összhangban szükségessé
váló módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni.

8.3 Szoftver Hceneek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.3.1 Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

8.3.2 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevönek átadni (elektronikus úton meg-
küldeni) a szoftverek rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot. Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni
(megküldeni):
a) liceneigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):

• a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyi
ben ez értelmezett),

• a licenekulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
. a licencekhez tartozó TB és a licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez ér

telmezett),
b) jótállásra vonatkozó dokumentumok.

8.3.3 Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

8.3.4 Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta
át adott szoftver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumo
kat. Vevő az átvételt igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvet elektronikus úton küldi meg
Eladónak.

8.3.5 A szoftverek telepítésére a hardverek üzembe helyezése során kerül sor, így azok minő
ségi átvétele a 8.2 B) pont szerinti tesztelés keretében, az ott leírtak szerint történik.
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9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. szá
mú mellékletében felsorolt valamennyi terméket (hardver és szoftver) leszállította és
üzembe helyezte, és Eladó a jelen szerződés 10.13 pontja szerinti elérési utat Vevőnek
megadta. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tárgyát nem tekintik
osztható szolgáltatásnak.

9.2. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles átadni Vevő jelen szerződés
15.2 pontjában meghatározott képviselőjének a 9.1 pontban meghatározottak teljesülé
sét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy-egy példányát valamint a jelen szerződés
10.13 pontjában meghatározott elérési út átadását igazoló vevői nyilatkozatot, melyek
átvételét követő 5 napon belül Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek
mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza).

9.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó
annak kiállításához szükséges, a 9.2 pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy
nem teljeskörűen adja át.

10. Jótállás, üzemeltetés támogatás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre (hardver és szoftver elemekre
kiterjedő) — a virtualizációs szoftver licencek kivételével— 36 hónap teljes körű jótállást
(garanciát) és üzemeltetés támogatást vállal. A virtualizációs szoftver licencekre Eladó-
nak 12 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást vállal. A jótállás és üzemeltetés támo
gatás kezdete valamennyi, jelen szerződés keretében szállítandó termék esetében a ter
mék átvételének az időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerző
dés 1. számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki követelmé
nyeknek.

10.3 Vevő hibabejelentését a hét minden napján 00:00 és 24:00 óra között Eladó alábbi elér
hetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
E-mail Cím: servicedesk®t-systems.hu
Fax szám: 06-1-4328290
Telefonszám: 06-80-408080

10.4 A hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— hibát bejelentő személy neve, beosztása,
— meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
— hibajelenség leírása,
— meghibásodás helyszíne,
— hibabejelentés száma.
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10.5 Eladónak a hibabejelentést követő 4 órán belül vissza kell igazolnia a hibabejelentést
Vevő azon elérhetőségén, melyen a hibabejelentést megtette.

10.6 Hardverhiba esetén Eladónak a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől számított 8 órán
belül meg kell kezdenie és a hibát a hibabejelentést követő két munkanapon belül el kell
hárítania.

10.7 A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a
10.8 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.

10.8 Eladó a hardverhiba hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a megjavított tennék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonaUcód szám),
- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtör

tént,
- hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
- hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.9 Alkatrészesere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok
alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A
kicserélt hibás alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.1 OAmennyiben hardverhiba esetén Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezett
ségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék javítá
sát/cseréjét harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10.11 Szoüverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

10.12 keretében a 10.1 pontban meghatározott időtartam alatt az alábbiakat biztosítja Vevő-
nek:
- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség

a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szottver&issítéseihez;
- a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközökhöz kapcsolódó

szoftver&issítések díjmentes letöltési lehetősége.

10.13 Eladó a 10.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében az eszközök szállításá
nak napján megadja Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott képviselőjének
azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé
teszi a Vevő számára a 10.12 pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

10.14A jelen pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget — így különösen a javítás díját, kiszállás díját, szállítási költséget — az Eladó
viseli. A jótállás a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvé
nyes így, jelen szerződés hatálya alatt jótállással kapcsolatos feladata teljesítéséért El
adó semmilyen díjat nem számíthat fel.
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11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverek-
re (ideértve a jelen szerződés keretében szállított eszközök működéséhez szükséges ki
egészítő szoftvereket is) nem kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavon
hatatlan — adott szoűverre vonatkozóan a licenc szerződésben meghatározott számú fel
használóra vonatkozó, adott szoftverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott
időre szóló felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra.
Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra.
A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben va
lamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a
jelen szerződés keretében szállított szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingye
nesen vagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a szoüverről — biztonsági másolat kivé
telével — másolatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem
adhatja tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érde
kében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes
termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

11.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő
számára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör
vény hatálya alá tartozó művek (Pl. Vevő számára készített dokumentum) vagyoni jogát
megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat — különösen, de nem kizáróla
gosan — minden további díjfizetés nélkül átruházhatja, átdolgozhatja és többszörözheti.
Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy
bármely harmadik személlyel módosíttatni.

11.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (pl. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.

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

11.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tar
talmú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót je
len szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem fe
lelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatály
lyal jogosult felmondani.
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11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüg
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó
köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

12. Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, ame
lyért Felelős, Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi
terméket nem adja át (a termékek üzembe helyezése nem fejeződik be), Eladó — az erre
okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően —

késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

12.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja jelen szerződés nettó értéke.

12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési
kötbér alapja jelen szerződés nettó értéke.

12.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsult-
nak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződéssze
gése miatt eláll.

12.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinte
tében csak egy kötbér alkalmazható.

12.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

12.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mente
síti a teljesítés alól.

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

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és ki

zárólag Írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Konn rendelet szer
ződés módosításra vonatkozó előírásaira.
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13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesíté
sével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsért jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatáro

zott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszó
lítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

13.4. Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmon
dani vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyik-
ének bekövetkezése esetén.

13.5. Vevő köteles — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése ese
tén.

13.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

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

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

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

13.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

14. Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályo
zásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerző
dés lényeges tartalmáról.

14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé
nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ
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kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.

14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájá
rulásával teheti meg.

14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem mi
nősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Vevőnek.

14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kőtelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Hadnagy Tamás
Beosztása: Munkatárs
Levelezési címe: 1389 Budapest, PL 133.
Telefonszáma: ±36-1-995-2818
Mobiltelefon száma: -

e-mail címe: Hadnagy.Tamas®nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Lévai Csaba
Beosztása: projektmenedzser
Levelezési címe: 1117 Budapest, Budafoki űt 56.
Telefonszáma: -

Mobiltelefon száma: ±36 30 225 9203
e-mail címe: levai.csaba~t-systems.hu

15.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együtte
sen:

Neve: Hadnagy Tamás
Beosztása: Munkatárs
Levelezési címe: 1389 Budapest, FE: 133.
Telefonszáma: ±36-1-995-2818
Mobiltelefon száma: -

e-mail címe: Hadnagy.Tamas®nisz.hu
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Neve: Kopcsányi Tibor
Beosztása: Beszerzési és logisztikai Igazgató
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf: 133.
Telefonszáma: ±36-1-795-7029
Mobiltelefon száma: -

e-mail címe: Kopcsanyi.Tibor~nisz.hu

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kap
csolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapod
nak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kap
csolattartó/teljesítésigazo ló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra
nem jogosultak.

15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyi
latkozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és

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

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés meg
kísérlésének 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.

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére ve
szik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag
postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással
történhet.

16. Vis Major

16.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiú
sulás vis maior eredménye.

16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan
okból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződés-
szerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy
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ezen körülmények a Jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett idő
pontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósí

tás, rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgár

háború és terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékeny
ségével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

16.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyezteti-d egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Ve
vő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződé
ses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

16.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek
a szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható
gondosság tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna
elhárítani.

16.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogá
ban áll — választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült
kárát.

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.

17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényes
nek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen
rész nélkül nem kötötték volna meg.

17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézetehérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körül
ményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni’
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17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összernggésben keletkezett jogvitáju
kat, úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
bogy 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.

17.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fó
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

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

17.8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. El
adó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csato
lásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tu
domásul veszi továbbá, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

17.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött
fent hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
I. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírásának I.
részajánlatra vonatkozó része)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, S egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyó lag írtak alá.
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1. számú melléklet a .~ nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírásának I. részajánlatra vonatkozó része)

1. A beszerzés tárgya

Cél a két telephelyen azonos számítási-, tárolási kapacitás létrehozása az alábbiak szerint:

I. részajánlat: Számítási kapacitást Biztosító penge kialakítású szerver eszközök, valamint a
szerverekhez tartozó virtunlizációs licencek szállítása

o Pengeszerver

• Virtualizációs szoflver licencek

II. részajánlat: Felhő automatizálás licencek szállítása

• Felhő automatizálás licencek

III. részajánlat: Tárolási kapacitás bővítés

• EMC VMAX 400K tároló bővítése

2. Általános rendelkezések

2.1 Gyártósemlegesség

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

3. Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

3.1 A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlattételi elvárás

Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

o Kérjük az ajánlatban megadni a következő adatokat hardver eszköztípusonként külön-külön:

- Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)

- Hőkibocsátás
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Maximális villamos energiaigény (kVA)

Éves átlagos villamos energiaigény (kWh)

Üzemi hőmérséklet tartomány

- Uzemi páratartalom tartomány

- Teljes konfiguráció tömege

az ajánlott eszközökre vonatkozó, műszaki megfelelőségi táblázat benyújtása, a megadott mű
szaki paraméterek tételes felsorolásával;

3.2 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások az I. és HI. részaján

latra vonatkozóan

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt esz
közök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az időszakra biztosí
tottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak (supportnak).

Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.

K-i A tapellatas szabvanyos 230/400 V valtakozofeszultsegu halozatrol tortenik, a hutes i

igeny nem haladhatja meg a raekszekrenyenkent a megajaniott konuiguraciora vonat
kozolag atlagosan 6-8 kW/ 47U (rack)-et, (egyedi esetekben maximum 12 kW-ot) Az
ajanlott eszkozok geptermi elhelyezese soran nem szabad kulonleges felteteleket tamaszt
ani a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban.

K-2 Minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben beszerelve a hideg levegőt
elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.

K-3 Minden ajanlott eszkoznek beszerelhetonek kell lennie — garancia es tamogatas vesztese
nélkül — az Ajánlatkérőnél lévő, 47 U 600mm x 1200mm rackszekrénybe.

K-4 A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az Ethernet
kábelezés 10 0bps, optikai kábelekkel történik (10 OBase-SR, MM 850, LC-LC). A
menedzsment csatlakozás 1 0bps, réz alapú Cat.6 UTP kábeleken történik. A megajánlott
eszközök csatlakozási felületének ehhez kell alkalmazkodnia.

Környezeti igények

~
K-5 Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő tel

jesítményű hűtést vagy villamos ellátást. A hűtési igény nem haladhatja meg rack
szekrényenként a 12 kW.
Hőmérséklet tartomány:

a működési: 22 és 23 C között
a tárolási: -20 és +60 C között

Páratartalom: 20-80% lecsapódásnientesen.
Megbízhatóság

~
K-6 Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív fogyasztók).
K-7 Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés közben

külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek.
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3.3 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok

K-B A több részegységből áll6 eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges
belso kommunikaciot es mukodest lehetove tevo eszkozoket, esatlakozokat es kabeleket
az ajánlatnak tartalmaznia kell.

K-9 A megajánlott eszközök fizikai Össze- és beszereléséhez szükséges minden eszközt, alka
trészt az ajánlattevőnek meg kell ajánlania.

K-b Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközök leszállítása az Ajánlati
dokumentációban meghatározott helyre.

K-il Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A vonalkódos
matricákat Ajánlatkérő biztosítja.

K-12 Uzembe helyezés, melynek keretében az alábbi tevékenységeket várjuk el:
Az eszközök fizikai beszerelése,

. Helyi osszekabelezés,

. Kabelek nevezektam elvaras szerinti felcimkezese, mindket oldalon,

. Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása,

. Eszközök bekapcsolása,
• Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
. Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.

3.4 Eszközök elhelyezése

:
K-i3 Az eszkozok a rendelkezesre allo (Ajanlatkero altal biztositott) 600 mm x 1200 mm

alapterületű,_47_U_magas_raekszekrényekben_kell_elhelyezni.

3.5 Csatlakozás az ellátó hálózathoz

—
K-14 A gepterem elektromos rendszerehez EN 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 fazis)

esatlakozo feluleteken lehet kapcsolodni, ha ezen kivul mas tipusu csatlakozora van
szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő feladata.
A belső elosztásrajavaslat:

. 1EC320 Cl9 (anya) — nagyobb teljesítményű eszközökhöz, ahol indokolt

. IEC32OC13(anya)
K-iS Ajánlattevőnek kell gondoskodnia a belső elosztásról. Az eszközökkel szállításra kerülő

PDU egységek rack unitokban való elhelyezése nem megengedett, ezért olyan kivitelű
elektromos energia szétosztó eszközök kerüljenek leszállításra, amelyek rackben való
rögzítése a rack imitokon kívül történik ~K7955 sorozat esetében alkalmazott megjelen
éssel). A szállított eszközöket a gépteremben rendelkezésre álló Rittal I’S IT rack sze
krényekbe kell tudni beszerelni. Az elhelyezés mód nem akadályozhatja a szekrény
belsejéhez való rendeltetésszerű hozzáférést. A rack rendszerbe való beavatkozás,
módosítás, annak megsértése nem megengedett.

K-16 Ajánlattevőnek kell gondoskodnia rackszekrényenként a beszerelési terv alapján
elhelyezett eszközöknek megfelelő mennyiségű aljzatról.

[ K-i7 Ajánlattevőnek_kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden raekszekrényben.
L K-iS Amennyiben az Ajánlatkérő által biztosított rack szekrény nincs tele — fizikailag vagy hő

terhelésileg — akkor az üzembiztonság érdekében további 20% aljzatot kell az
Ajánlattevőnek még hozzászámítania/biztosítania.
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4. 1. részajánlat: Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerver eszközöl’, va
lamint a szerverekhez tartozó virtualizációs licencek szállítása

Beszerzési igény: A szállítandó eszközök esetén lokalitás szempontjából 2 db azonos mennyiségű és
minőségű számítási kapacitás, amely kettő telephelyen kerül elhelyezésre.

Az eszköz fizikai elhelyezésére a 3. fejezetben kifejtett szabályok vonatkoznak.

4.1 Pengeszerver

Beszerzési igény: összesen 8 darab, (telephelyenként 4 db) pengeszerver, a meglévő pengekerettel -

PE M1000e Blade Enclosure - kompatibilis, 2 telephelyen elhelyezve.

A pengeszervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük;

P-i 2 CPU foglalatos, x86 arehitektúrájú penge szerverek, Intel proeesszorral, melyek
_______ támogatják a VT-d és VT-x utasításkészletet
P-2 Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 36 core számítási erőforrás legyen, amelyhez

programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core
nem. A szállítandó processzor; Intel® Xeon® Processor P5-2695 v4, vagy ezzel egyen
értékű. Az egyenértékűség feltétele, hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket
vagy jobbat biztosítson az egyenértékűként megajánlott termék:

• Core szám; 18
o SPECFp* rate base2006: 979
o SPECint* rate base2006: 1430
o Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
• Intel QPI Speed: 9,6 GT/s

P-3 Legalább 768GB RAM ECC, minimum DDR4 2400MT/s-es DIMM sebesség, mely
bővíthető 1536GB-ig a meglévő memóriamodulok cseréje nélkül.

P-4 Üzembiztonsági okok miatt maximum 12 memória slot használható, és maradnia kell
szabad memória slotnak a konfigurációban.

P-5 Üzembiztonsági okok miatt a pengeszervereknek illeszthetőnek kell lenniük a KAK
felhőben használt “Dell PowerEdge M1000e Blade Enclosure” keretekbe.

P-6 Csatlakozási lehetőségek a kommunikációs inltastruktúrára (egymástól független,
______ fizikailag dedikált csatornákkal) _________________ _________________

P-i Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás legalább 2 db x 16Gbps PC pengénként
P-S Hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 4 db x 10Gbps pengénként, és lehetőséget

biztosít a hálózati esatoló virtuális felosztására (NPAR)
P-9 Központi tárolóról való rendszerindítási (boot) képesség ___________________

P-b Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus felülettel,
integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Ameimyiben jelen pont szerinti
előírás teljesítéséhez licencek szállítása szükséges, akkor ajánlatot kell tenni ezen Ii
cencek szállítására is. A kiszolgálókra vonatkozóan a management eszköz licence-nek
teljes értékűnek kell lennie.

P-li IEMI 2.0 protokol támogatottság,
P-i2 A következő virtualizációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:

o VMware vSphere 6+
• Microsoft Hyper-V
oKVM

P-13 A következő operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
o Microsoft Windows Server 2008+
o Red Hat Enterprise Linux 5+ :
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. Suse Linux Enterprise 11+
~ P44 Az eszközök firmware frissítéseinek letölthetőnek kell lennie a garanciaidő lejárta után is.
P45 Legalább 3 év gyártói támogatás a hardver és szofiverkomponensekre.

Konfiguráció összetétele (1 db pengekiszolgáló):

KEF cikkszam Megnevezes Mennyiseg Összesen

A3559690 PowerEdge M630 Blade Server 1 8

Intel Xeon E5-2695 v4 2.IGHz,45M Cache,9.60GT/s 1 8
A3564662 QPI,Turbo,HT,18C/36T (120W) Max Mem 2400MHz

hItel Xeon E5-2695 v4 2.1GHz,45M Cache,9.6OGTIs 1 8
A3564662 QPI,Turbo,HT,18C/36T (120W) Max Mem 2400MHz

A3880654 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width 12 96

iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access 8
A3 11 1636 Controller, Enterprise

QLogic 578405 10Gb Quad Port KR Blade Network 8
A333 1378 Daughter Card

A3475094 QLogic QME2662 16Gbps Fibre Channel 110 Card 1 8

A3737143 OpenManage Essentials, Server Configuration Management 1 8

A3566057 lYr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garancia 3 24

4.2 Virtualizációs szoftver licencek

Beszerzési igény: VMware licencek az alábbiakban részletezettek szerint:
. VMware vSphere Enterprise Plus vagy ezzel egyenértékű licenc 8 darab, egyenként 2 fizikai

CPU-t tartalmazó szerverre (16db CPU licene), valamint
° a licencet legalább 12 hónap üzemeltetés támogatással szükséges megajánlani.

A licenc egyenértékűségének feltételei:

SEIIEYI!Ifl!IWIII?SISI
V-l HW core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a száflított szerver összes processzor

magja felhasználható legyen.
V.2 Memória nagysága: Minimális elvárás a szállított gépek teljes RAM-ja (legalább 768GB)

V-3
felhasználható legyen.
Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core szám 10-
szerese.

V-4 Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen adni
az egy szerverben leszállított összes core-t (legalább 36 fizikai core).

V-S Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen
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adni a teljes fizikai memóriát (természetesen a virtualizációs szoftver által használt
memória mérettel csökkentve).

V-6 Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes legyen
minimum 2TB-os virtuális lemezt kezelni.

V-7 Hardver alapu virtuahzacio A virtualrzaeios szoftver kepes legyen kihasznalm a szal
lítandó szerverek beépített virtualizációs hardver támogatását.

V-8 Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10%-kal lehet kevesebb, mint annak
_____ a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin flit (Near native speed).
V-9 Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen gyártói

tamogatassal legalabb a kovetkezo operacios rendszerek alabbi es ujabb verzioinak vir
tuális gépen való futtatásához:

o Windows Server 2012R2
• CentOS 6 és 7 64-Bit
o Debian GNU/Linux 7 és 8 64 Bit
. Red Hat Enterprise Linux 6 és 7 64-bit
. SUSE Linux Enterprise Server 10 32-Bit / 64-Bit
. Ubuntu 14.04 64-Bit

V-tO Hálózati támogatás:
. Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót biztosítani a

virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz csatlakozhatnak.
. VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő funkciókat a

konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:
o IEEE 802.1 q tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-elt csoma

gok továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális és a megajánlott fizikai kapcsolók (switchek) közötti trunk

portok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802. lq VLÁN tagelt csomagokat
átadnak, mind több fizikai portot án. LAG (Link Aggregation) módban
össze tudnak fűzni (p1. IEEE 802.3ad).

. Rendelkezzen distributed switch támogatással.
v-ii PCI-e pass-through a virtuahzaciós szoftver tamogassa a ‚irtuahzalt vendeg operacios

rendszerszamara a host gepben rendelkezesre allo PCI-e kartya chrekt elereset
V-12 Fibre channel: A megajánlott konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert tar

talmaz, ezért szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes legyen egy külső FC LUN-t
egy virtuális gép számára átadni (FC LUN pass through). Ebben az esetben szükséges,
hogy mind a gazdagépen futó virtualizációs program (Windows, vrnkernel, stb.), mind
egy virtuális gép a külső tároló FC LUN-járól be tudjon töltődni (boot).

V-13 Faüover, live migration: A virtualizációs szoftver legyen képes egy meghibásodott fizikai
gepen flito vutuahs gepet egy tartalek fizikai gepen automatikusan ujrainchtani, illetve ez
a művelet a menedzsment felületről is indítható legyen. Legyen lehetőség a virtuális gép
leállítása nélküli mozgatásra a felépített rendszeren belül, illetve Ajánlatkérőnél már
üzemelő VMware 6.5 cluster ás a megvalósítandó rendszer között.
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5. Infrastruktúra kialakítás és integrációs feladatok dokumentumai

Ki kell dolgozni, implementálni, valamint dokumentálni szükséges azon folyamatokat, amelyek alap
ján a környezetet Ajánlatkérő szakértői képesek felügyelni és üzemeltetni,

Á szerződés teljesítése során nyertes ajánlattevő által elkészítendő dokumentációkat elektronikus
(szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul kell átadnia. A dokumentációnak meg kell felelnie
a 41/2015 BM rendeletnek. Az így elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nél
kül felhasználhatja.

A kialakítás és integráció során legalább az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:

o Beszerelési terv készítése
o Tesztelés a gyártó által javasolt eljárás szerint

Leszállítandó dokumentumok:

o Üzemeltetési dokumentáció

6. Jótállási és üzemeltetés támogatási elvárások I. és III. részajánlatra vonatkozóan

Az Ajánlattevőnek a termék árába beleszámítva kell biztosítania a megajánlott termékekre a bekerülési
érték részét képező teljes körű (hardver és szoftver elemekre is kiterjedő), a 36 hónap jótállást és üze
meltetés támogatást — kivétel a VMWare licenc (Virtualizációs szoftver licencek), amihez 12 hónap
jótállás és üzemeltetés támogatás az elvárás. A jótállási és üzemeltetés támogatási idő kezdete a ter
mék átvételének az időpontja.

Aj ótállásra és az üzemeltetési támogatásra vonatkozó feltételek:

Si Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg
52 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia
J3 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,

. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),

. észlelt hibajelenség leírása,

. hibabej elentés_száma’ _____________

‚14 Hardver meghibásodás esetén az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el
kell kezdenie és legfeljebb kettő munkanapon belül el kell hárítania a hardverrel
kapcsolatos hibát.

J5 Hardver meghibásodás esetén amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős
jótállási és üzemeltetés támogatási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvé
geztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.

J6 Ajótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget — így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget — az
Ajánlattevő viseli.

‚17 Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáfé- :
rhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz,

: hibalistákhoz, szoüver&issítéseihez.
J8 Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó

szoftverfrissítésck dijmentes letö!tési lehetőségét.
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2. számú melléklet~nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára .

Menny Egységárra
Közbeszerzési Közbeszerzésiség, KEF kód Nettó vetített Közbeszerzésidíjjal növelt Nettó összár i díjjal növelt

menny (Termékazono Termék megnevezése egységár közbeszerzés díj összesen nettó összár
iségi sító) (Ft) i díj (2 % nettó egységár (Ft) (Ft)(Ft) (Ft)

egység (Ft))

Pengeszerver

8 db A3559690 PowerEdge M630 Blade Server 316 550 6331 322 881 2 532 400 50 648 2 583 048

Intel Xeon E5-2695 v4 2.1GHz,45M
8 db A3564662 Cache,9.ÓOGT/s QPI,Turbo,HT,18C/36T 1 160 700 23 214 1 183 914 9 285 600 185 712 9 471 312

(120W) Max Mem 2400Ml-íz
Intel Xeon E5-2695 v4 2.1GNz,45M

8db A3564662 Cache,9.600T/s QPI,Turbo,HT,18C/36T 1 160 700 23 214 1 183 914 9 285 600 185 712 9 471 312
(120W) Max Meni 2400MHz

~64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, 646 600 12 932 659 532 62 073 600 1 241 472 63 315 072
96db A3880654 x4 Data Width

~ iDRAC8 Enterprise, integrated Dell 140 500 [ 2 810 143 310 1 124 000 22 480 1 146 480
8db A3111636 j Remote Access Controller, Enterprise

8 db A333 1378 QLogic 578408 10Gb Quad Port KR 273 300 5 466 278 766 2 186 400 43 728 2 230 128Blade Network Daughter Card

8 db A3475094 QLogic QME2662 16Gbps Fibre 364 800 7 296 372 096 2 918 400 58 368 2 976 768Channel I/O Card

8db A3737143 1 OpenManage Essentials, Server 32 200 ~44 32 844 257 600 5 152 262 752Configuration Management
lYr ProSupport 4br Mission Critical 61 933 1 239 63 172 1 486 400 29 728 1 516 12824db A3566057 gyártói_garancia

Oldal 27 / 31



Virtualizációs szoftver licencek

VMware vSpherc Enterprise Plus, 1CPU~ 1 486 000 I 29720 I 1 515 720 23 776 000 I 475 520 24251 52016db A3812681 1YR License/Maintenance I I I I I
Összesen 114926000 2298520 117224520
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t~j~t N I S Z 3. számú melléklet a . .w.4{ ~&C. nyilvántartási számú

NEMZETI INFOKON{MUNIKÁCIÓS .

SZOLGAIi~MX) ZHT. szerzodeshez

Nyilatkozat Partner adatairól
~4IÉ-7s91Ó/Á/5

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknelc megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő T-Systems Magyarország Zrt.
Részvénytársaság

Cé~jeRvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megjélelő aláhúzandó):
Cg. 01-10-044852

Adószám: 12928099-2-44 Uniós adószám: HU 12928099
Kapcsolattartó adatai

Név: Lengyel Péter Beosztás: Értékesítési menedzser

Telefonszám: 06 1 452 1400 E-mail cím: lengyeLpeter®t-systems.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Levelezési cím, amemiyiben 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): 1438 Budapest, Pf 380
Cégnév: Magyar Telekom Nyit, Számviteli és Adózási Igazgatóság

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):

Számlavezető bank

Neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10918001-00000068-73830003 HUF

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.
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
NEM
Fordított adózás [áfa tv. I69.~.(n)]:
IGEN

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet,
169.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]:
NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:

Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(1)]:
NEM

Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
VI. fejezet]: IGEN
Milyen tevékenység alapján:

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

Milyen tevékenység alapján:
Epítési-szerelési munkák
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM NEM NEM

2018 -07- 17
Dátum’

Cégszerű aláírás:

(1

..

~ut:.:t~ 35

Oldal 29 / 31



.QLt~~(. nyilvántartási Számú szerződés 4. számú melléklete

NISZ

WIE-7591315

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely: Dátum: I
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.
A_Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfo2adott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
~óteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet a .. .1QÁ .~$. nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: T-Systems Magyarország Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44
Képviseletében eljár: Balogh Attila ágazatigazgató és Barta László projekt és szolgáltatás igazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt T-Systems Magyarország Zrt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2018

(cégjegyzés1~jpgQsultva I szabályszerűen
~aláírása)

i~rH1~

2 ~ (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külféldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

b,) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szőlő tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaság
nak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb,> és be,) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezetó tisziségviselői megismerhetók,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhel)~ az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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