
Szerződés nyilvántartási~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. rész

-tervezet-

amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszárnlaszám: K&H Bank Nyit. 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről:

a T-Systems Magyarország Zrt.
KEF azonosító: 100141
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki Út 56.
Cégjegyzékszám: 0110 044852
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszárn: 10918001-00000068-73830003
Képviseletében eljár: Balogh Attila ás Barta László
ágazatigazgató és projekt ás szolgáltatás igazgató

és

az ANSWARE Kft.
KEF azonosító: 100177
Szákhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.
Cégjegyzékszám: 01 09 268531
Adószám: 10900963-2-41
Bankszámlaszám: 10100840-59883800-O1000000
Képviseletében eljár: Uhymes Balázs György ügyvezető

ás

a Grepton Zrt.
KEF azonosító: 100231
Székhely: 1087 Budapest, Köny”es Kálmán körút 48-52.
Cégjegyzékszám: 0110 044561
Adószám: 12613056-2-42
Bankszámlaszám: 10800007-50000000-14200002
Képviseletében eljár: Madár Zoltán vezérigazgató

ás

a Szinva Net Zrt.
KEF azonosító: 100102
Székhely: 3318 Miskolc. Erenvő utca 1.

Oldal I / 32 Szion~Iom 7
dr. Rajn~,~’- . 7

jogtanácsos / ( ‚
NISZZrt. j



Cégjegyzékszám: 05 10 000527
Adószám: 24962106-2-05
Bankszámlaszám: 10300002-25500174-00003285
Képviseletében eljár: Bánszki Attila vezérigazgató

és

a VRS Magyarország Kft.
KEF azonosító: 200814
Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 83
Cégjegyzékszám: 01 09204257
Adószám: 25176670-2-41
Bankszámlaszám: 12100011-17649418
Képviseletében eljár: Kárpáti Péter György ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
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
kőzbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban (1. rész: x86 ) tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a
Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KiviOl SRVT1 7
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
Ki”! időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 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
(a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen
szerződést aláíró Eladó, a T-Systems Magyarország Zrt., a Szerződést — meghatalmazás
alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

A közös ajánlattevök kijelentik. hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.

E]adó. jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt. az egyébként rá vonatkozó etikai normákat. valamint a Szerződés
mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
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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 megvalósítására jött
létre. A „Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók szállítása a BE J”ideó-kommunikációs
Projekt (Videó-kommunikációs fejlesztés a Büntetőeljárási tv. előírások teljesítésének
támogatására c projekthez Videó kommunikációs központi re,, dszer bővítéséhez
kapcsolódóan” tárgyú eljárás 1. részében (Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású
szerver eszközök, valamint a szen’erekhez tartozó virtualizációs licencek szállítása) Vevő
megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott
követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti
nevesített elemekből álló termékek szállítását.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a T-Systems
Magyarország Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat jelen
szerződés hatályba lépését követő 40. napig köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása.

4. A teljesítés helye:

Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez
kapcsolódó dokumentumokat a 1055 Budapest Kossuth tér 4 ás 1148 Budapest Róna u.54-56
alá kell leszállítania.

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó köteles Vevőszámára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket
szállítani a jelen szerződés 2. számú mellékeltében meghatározott mennyiségben, gyári
csomagolásban. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a
rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a
rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek
részére elvégezni. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni annak rendeltetésszerű
használatához szükséges valamennyi tartozékot.

Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
- jótállás dokumentumai,
— a telepítő készlet ás a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.

5.2. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az
angol nyelvű műszaki dokumentációt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani. A
telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható. A jótállásra
vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát, valamint a jótállás kezdő
időpontját és időtartamát.

5.3. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken. valamint a termék
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csomagolásán. Eladónak a vonalkódot aterméken jól látható helyen, úgy kell elhelyeznie, bogy
annak üzemszerű működését no zavarja és a termékenicsomagoláson elhelyezett egyéb
azonosító jelzéseket ne takarja le. Eladónak a szerződés hatályba lépését követő második
munkanapon fel kell vennie a kapcsolatot Vevő kapcsolattartójával, a vonalkódok
rendelkezésre bocsátása érdekében.

5.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul Írásban
értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen
pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak
alkalmazását.

5.5. Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt 2 munkanappal korábban írásban
értesíteni Vevőt a szállítás időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szállítandó
termékek megnevezését, gyári számát és vona]kódját tartalmazó táblázatot, nem szerkeszthető
(p1. pdf) és szerkeszthető (p1. xls/xlsx) formátumban (a továbbiakban: kimutatás). Eladó a
termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg jelen pont szerinti kimutatását nem
küldi meg Vevő részére.

5.6. Ajelen szerződés 5.6 pontja szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a
leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg, de
csak abban az esetben, ha a kimutatást Eladó megküldte Vevő részére. A szállítás és az átvételé
közötti időben a termékek őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.7. 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.

5.8. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, „Nyilatkozat Partner
Adatairó 1” című dokumentumot, melynek mintája jelen szerződés 5. számú mellékletében
található.

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

5.10. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó
bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő)
alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138.
~ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.11. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel. alvállalkozókkal munkájuk. hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződésben szahályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.
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5.12. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt a tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekröl Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 2. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. Eladót megillető díj teljes összege: 142.130.320 ‚- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz
egyszáznegyvenkettőmillió-egyszázharmiucezer-háromszázhúsz forint + közbeszerzési
díj ± általános forgalmi adó.

Felek rögzítik, bogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a
kiszállítás díját, ajótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 2% ± általános forgabrii adó. A közbeszerzési díjat Vevő az
Eladón keresztül fizeti meg a Beszerző részére. A számlán a közbeszerzési díjat az Eladó külön
soron kell, hogy feltüntesse.

6.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen
szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek:

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

7.2. Vevő jelen szerződés teljesítésével összefiiggésben előleget nem fizet, Eladó előleget
nem kérhet.

7.3. Eladó aje]en szerződés ellenértékére a számvitelröl szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján, a jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiegészítve
kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a szerződésszerű teljesítését követően Vevő
által kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását
követően állít ki ás azzal együtt nyújt be Vevőnek. A számlán csak az előzményben ismertetett
KM hatálya alá tartozó tennékek szerepelhetnek.

7.4. A számla mellékletét együttesen kell. hogy képezze a Teljesítést Igazoló Bizonylat, a
szállítólevél ás az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példánya. Számla kizárólag ezen
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eljárási rend alapján nyújtható be Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a
Vevő jogosult visszaküldeni az Eladónak.

7.5. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés értéke a Kbt. 135. ~ (l)és (6)
bekezdéseiben valamint aPtk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően,
igazolt átadás-átvételt követően, a Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, a
számla Vevő általi kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre.
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési
határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.

7.6. Eladó 1 db számla benyújtására jogosult a szerződésben meghatározott összes feladat
maradéktalan, szerződésszerű teljesítését követően.

7.7. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pt: 133,) küldi.

7.8. A számla kiállításával kapcsolatos követehi~ények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokornmunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,

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

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését,
TEAOR/VTSZ/SZJ számát,

- fizetési határidőként a számla kézhezvételének napjától számított 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számláit fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

7.9. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, eégfonnájában, adószámában, számlaszárnában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Vevőt Írásban értesíteni.

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

7.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.7. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

7.12. Eladó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összeR~ggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelinének
csökkentésére alkalmasak.

7.13. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. Á fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
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7.14. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.

8. Átadás-átvétel szabályai

8.1. Vevő a Jelen szerződés alapján leszállított terniékeket átadás-átvételi eljárás keretében
veszi át a teljesítés helyén. Az átadás-átvétel a hardverek esetében mennyiségi és minőségi
átadás-átvételből áh, a liceneek esetében mennyiségi átadás-átvételből áll.

8.2. 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.

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

8.4. Vevő a szállítandó termékeket hétfőtől-csütörtökig 8:00-16:30 óra között, pénteken
8:00-14:30 óra között veszi át. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte
után szállítja le a szállítandó termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00
órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó
költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

A) Az eszközök (hardverek) mennyiségi átadás-átvétele

8.5. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított
hardverekre vonatkozó, jelen szerződés 5.5 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 dokumentum átadása.

8.6. Az átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó a megadott és adott teljesítési helyhez tartozó termékeket szállította-e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges

tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges

dokumentumokat átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési
helyét,

- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
jelen szerződés 5.3 ~Jontjában meghatározott előírásoknak.

- a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 5.5 pont szerinti kimutatásban a
fenékhez rendelt vonalkóddal.

8.7. Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell
Vevő nevének, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának).

8.8. Vevő az átvételt niegtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
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- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem jelen szerződés 5.5 pontja szerinti értesítésben megadott és adott

teljesítési helyhez tartozó termékeket szállította le,
- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott

előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét,

- Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terinéken a vonalkódot,

- a tennéken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.5 pont szerinti kimutatásban
a terrnékhez rendelt vonalkóddal.

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

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

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

8.10. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a 8.4-8.9 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

B) Az eszközök üzembe helyezése és minőségi átvétele

8.11. Az eszközök üzembe helyezésére és minőségi átadás-átvételére azok mennyiségi
átadás-átvétele után kerül sor.

8.12. A minőségi átadás-átvétel 5 munkanapos tesztüzem keretében történik.

8.13. Eladó köteles a tesztelések során minden szükséges tájékoztatást megadni az adott
szakasz átadás-átvétele során vizsgált fhnkciókkal és azok működésével kapcso]atban, illetve
Vevő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani. Az átadás-átvétel során Vevő
az átadás-átvételben érintett ümkciók működését köteles megvizsgálni.

8.14. A tesztelésekről önálló jegyzőkönyvet (tesztelési jegyzőkönyv) kell felvenni, melyben
legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- tesztelés helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- minőségi átadás-átvétel legfontosabb eseményei,
- Fe]ek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények.
- tesztelés során észlelt hibák felsorolása. Felek képviselőinek a hihákkal kapcsolatos

észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások meghatározása,
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- Vevő kifejezett nyilatkozata atesztelés (minőségi átadás-átvétel) elfogadásáról vagy
a minőségi átvétel megtagadásáról,

- a minőségi átvétel megtagadása esetén: az átvétel megtagadásának az indoka, a
megismételt tesztelés időpontja, valamint Eladó képviselőjének az átvétel
megtagadásával kapcsolatos észrevétele,

- Felek képviselőinek aláírása.

8.15. A tesztelés sikeres, ha a tesztelés problémamentes. A tesztelés problémamentesnek
minősül, ha az üzembe helyezett eszközök a tesztelés során hibamentesen működnek.

C) Szoftver Heencek átadás-átvétele

8.16. A szoftver licei~cek átadás-átvétele mennyiségi átadás-átvételből áll.

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

- licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
• a licencelt szoftver termékek gyártói kódját ás pontos megnevezését

(amennyiben ez értelmezett),
. a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
‘ a licenc felhasználási feltételeit (amennyiben ez értelmezett),

- jótállásra vonatkozó dokumentumok.

8.18. Eladó a 8.17 pontban meghatározottakon kívül köteles továbbá Vevőnek átadni a
licenceket elektronikusan másolható formátumban (copy/paste).

8.19. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e és átadta-e licenceket
elektronikusan másolható formátumban (copy/paste).

8.20. Vevő a szoftver átvételét a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell
Vevő nevének, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának).

8.21. Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta
át adott szoftver rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat
és/vagy nem adta át adott licencet elektronikusan másolható formátumban (copy/paste). Az
átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon szoftver megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét \~evő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.22. Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak Ic,
melyre a 8.17-8.21 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult, a jelen szerződés
8. pontjában meghatározottak szerint.

9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átvételt igazoló
szállítólevél(ek), valamint a tesztelési jegyzőkönyvek egy-egy példányát, mely(ek) átvételét
követő 15 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés esetén kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot
(melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza). A Teljesítést Igazoló
Bizonylaton egyértelműen rögzíteni kell a jótállási idő kezdetét.

9.3. Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállitásához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, teljeskörűen át nem adja.

9.4. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni)
a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő a portálon 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés
nem felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a
visszaigazolást, akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat
státuszát.

9.5. Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállás, üzemeltetés támogatás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a 1KM-ben meghatározottak
szerinti jótállást vállal. A jelen szerződés tárgyát képező termékeket továbbá 36 hónap gyártói
támogatással szállítja Eladó. A jótállási idő és a gyártói támogatás kezdete valamennyi
szállítandó tennék esetében az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárása.

10.2. Eladó jótállást vállal a jelen szerződés keretében leszállított termékek szerződésszerü
minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek az adott termékkel
szemben jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek,
továbbá, hogy a jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási, és egyéb) hibától.

10.3. Eladó jótállás keretében, díjmentesen biztosílja a jótállási idő alatt Vevő hozzáférését a
tennékek gyártója által jelen szerződés keretében szállított termékekhez kiadásra kerülő
szoüverhissítésekhez, hibajavításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz. Eladó jótállás
keretében közvetlen kapcsolatot biztosít továbbá Vevő számára.

10.4. A hiba he jelentését Vevő munkanapokon 8.00-17.00 óra között teheti meg.

10.5. A hibabejelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
® a hibát he jelentő személy neve. beosztása.
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. a meghibásodott tem~ék azonosító adatai (típus, gyári szám),
‘ az észlelt hibajelenség leírása,
‘ a hibabejelentés száma

10.6. Eladónak a bejelentést követő munkanapon el kell kezdenie a hiba elhárítását, és a KM-
ben rögzített határidőben be kell fejeznie a hibaelhárítást.

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

10.8. A jótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget — Így különösen ajavítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget — Eladó viseli.

10.9. Eladó a 10.3 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében jelen szerződés aláírását
követő 10 napon belül megadja Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a szükséges
felhasználói kóddal együtt), mely a jótállás időtartama alatt lehetővé teszi a Vevő számára a
jótállás keretében nyújtott, valamint a 10.3 pontban meghatározott szolgáltatások
igénybevételét.

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

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

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Il .1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amiért
Eladó felelős jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott tennékek, illetve
dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó kőrülmény
jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) fiiggően — késedelmi, hibás teljesítési
vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
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11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített meirnyiség nettó értéke.

11.3. 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 a kötbéralap 20 %-a. A hibás
teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

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

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

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

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

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés
módosításra vonatkozó előírásaira.

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

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 10.14. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
d) Eladó valamely— az a)-c) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében í’ehnerült okból. Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére. Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
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12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.

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

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

12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

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

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

a) az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k,) pont kb,) alpontjában meghatározott
feltétel;
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k,) pont kb,) alpontjában meghatározott
feltétel.

13. Titoktartás

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

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra 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 kiadásában,
amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia. azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

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

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

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Neve:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult

Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Hadnagy Tamás
projektvezető
1135 Budapest, Csata utca 8.

±3630 280 4883
hadnagy.tamas’~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e—mail címe:

Lévai Csaba
projektmenedzser
1117 Bp. Budafokiút 56.
+36 1 452 1400
±36 30 225 9203
levai.csaba~t-systems.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e—mail címe:

Hadnagy Tamás
projektvezető
1135 Budapest. Csata utca 8.

±36 30 280 4883
hadna~y.tamas(2i~nisz.hu

Neve: Kopcsányi Tibor
Beosztása: beszerzési és logisztikai igazgató
Levelezési címe: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Telefonszáma: -

Mobiltelefon száma: ±36 30 733 3544
e—mail címe: kopcsanyi.tibor~nisz.hu
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14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott
kapcsolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
bogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A
kapcso lattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen 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.

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

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

15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy
meghiúsulás vis maior eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák
vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban 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.

mozgó sit ás, rekvirá] ás vagy embargó;
e) sztrájk. felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny,

polgárháború és terrorcselekmények;
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zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.

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

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Eladó köteles a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező átlátbatósági nyilatkozatot
kitölteni és a szerződéskötésig Vevő részére átadni.

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

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

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

16.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.

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

16.7. Ha bármelyik Fél egy Vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogon’oslat 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 cl fog állni. A jelen szerződésből fhkadó vagy ahhoz
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jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbelikapcsolódó bármilyen
nyilatkozat esetén érvényes.

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

16.9. 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 KJvI-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

1. számú melléklet; Műszaki leírás
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban — melyből 4 példányt Vevő, 1
példányt Eladó kap- jóváhagyólag írják alá.

Dátum; Budapest, 2018 július ‚‘~ .

2010 -07- 30

Zoltán Attila
vezérigazgató

NISZ Zrt.
Vevő

PUSZ N~untat~ ~

Zár’kö~t~ MtLkÖÓ~’
~O8I B~dRr~ C~L~c~’~ ~gcí~3.

Balogh Attila és ~rta László
ágazatigazgató ‚ projek~ és szolg. ig.

T-Systems Magyaro~szág Zrt.
Eladó

35

Megrendelt termék- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat Partner adatairól
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1. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás V. Fejezet

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
Számítási kapacitást biztosító kiszolgálók szállítása a „BE Videó-kornrnunikáció Projekt

(Videó-komrnunikációs fejlesztés a Büntetőeljárás tv. előírások teljesítésének támogatására)”
c. projekthez Videó kommunikációs központi rendszer bővítéshez kapcsolódóan

1 A beszerzés tárgya
Cél a két telephelyen (1149 Bp. Róna u.54-56, 1055 Bp. Kossuth tér 4) azonos számítási
kapacitás létrehozása az alábbiak szerint:
I. részajánlat: Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerver eszközök,
valamint a szerverekhez tartozó virtualizációs licencek szállítása

. Pengekeret kiegészítés

. Pengeszerver

. Virtualizációs szoftver licencek

II. részajánlat: Számítási kapacitást biztosító rack kialakítású szerver eszközök
. Rackszerver

2 Á~t&ános rend&kezések

21 Gyártósemíegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő tennékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott szánnazásra 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 Hardvere~emekk&kapcs&atosá~t&ános&várások ______

3.1 A Iiardver elemekkel kapcsolatos ajánlatíételi elvárág
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

. Kérjük az ajánlatban megadni a következő adatokat hardver eszköztípusonként külön-
külön:
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- Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)

- Hőkibocsátás

- Maximális villamos energiaigény (kVA)

- Éves átlagos villamos energiaigény (kWh)

- Üzemi hőmérséklet tartomány

- Uzerni páratartalom tartomány

- Teljes konfiguráció tömege.

32 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások
A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifütóként semmilyen módon
megjelölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre
az időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.

t... .....~ :....~; “.:‘.. ‘. : ‘.: :.. ::.:‚~~“.. :‘ ..:.. .: .‚‘ “:.::.

K-i A tapellatas szabvanyos 230/400V valtakozofeszultsegu halozatrol tortenik, a
hutesi igeny nem haladhatja meg a rackszekrenyenkent a megajanlott
konfiguraciora vonatkozolag atlagosan 6-8 kW/ 42U (rack)-et, (egyedi
esetekben maximum 12 kW-ot) Az ajanlott rendszer geptermi elhelyezese
során nem szabad különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési és
áramellátási rendszerrel kapcsolatban.

K-2 Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben
beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja
ki. _____ _____

K-3 Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek kell lennie — garancia és
támogatás vesztése nélkül — az Ajánlatkérőnél lévő, 42 U 600mm x 1200 mm .

rackszekrénybe.
K-4 A géptermekben az FC kábelezés optikai kábelekkel (MM 850, LC-LC), az

Ethernet kábelezés 10 Gbps, optikai kábelekkel történik (10 GBase-SR, MM
850, LC-LC). A menedzsment csatlakozás 1Gbps, réz alapú Cat.6 UTP
kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási felületének ehhez
kell alkalmazkodnia.

Környezeti igények

K-S Ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy
kiemelkedő teljesítményű hűtést vagy villamos ellátást. A hűtési igény nem
haladhatja meg rack-szekrényenként a 12 kW (egyes esetekben a 16 kW-t).
Hőmérséklet tartomány:
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í működési: 22 és 23 C között
í . tárolási: -20 ás +60 C között
L~_ Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen.
Megbízhatóság—

K-6 Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrány, aktív
fogyasztók).

K-7 Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak ás működés
közben külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek.

3.3 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános
kiegészítők, feladatok

—
K-S A tobb reszegysegbol allo eszkozoknel az egyes komponensek osszekotesehez

szukseges belso kommunikaciot es mukodest lehetove tevo eszkozok,
csatlakozók ás kábelek.

~egajánlotteszközökfizikaiössze-ésbeszereléséhezszükségesminden
eszköz, alkatrész.

K-b Ajanlattevo feladata az alabbi fejezetben reszletezett eszkozok leszallitasa az
Ajánlati dokumen~~ciób~ghatározotthelyre.

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

K-i2 Uzembe helyezes, melynek kereteben az alabbi tevekenysegeket varjuk el
• Az eszkozok fizikai beszerelese,
• Helyi osszekabelezes,
‘ Kabelek nevezektani elvaras szerinti felcimkezese, mindket oldalon,
‘ Az Ajanlatkero altal adott leltari szamok es azonositok felragasztasa,
‘ Eszkozok bekapcsolasa,
‘ Megfelelo firmware verziok telepitese az eszkozokre,

_______ ‘Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.

3.4 Eszközök elhelyezése
. ;‘~c)IUl.

K-IS Az eszközök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 nini x 1000
mm alapterületű, 42 U magas rackszekrényekben kell elhelyezni.

3.5 Csatlakozás az ellátó hálózathoz

K-14 A gépterem elektromos rendszeréhez EN 60309 32A 3 PH (IEC3O9 32 A 3 fázis)
csatlakozó felületeken lehet kapcsolódni, ha ezen kívül más típusú
csatlakozóra van szüksége az Ajánlattevőnek, annak biztosítása az Ajánlattevő
feladata.
A belső elosztásra Javaslat:

. 1EC320 C19 (anya) — nagyobb telJesítményű eszközökhöz, ahol indokolt
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. lEC320C13(anya)
K-iS Ajánlattevőnek kell gondoskodnia a belső elosztásról. A rendszer 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 unítokon kívül
történik (DK7955 sorozat esetében alkalmazott megjelenéssel). A szállított
eszközöket a gépteremben rendelkezésre álló Rittal TS IT rack szekrényekbe
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 Ajanlattevonek kell gondoskodnia rackszekrenyenkent a beszerelesi terv
alapján elhelyezett eszközöknek megfelelő mennyiségű aljzatról.

K-17 Ajánlattevőnek kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden
rackszekrényben.

K-18 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.

4 L részajánlat; SzámHiba! A hivatkozási forrás nem található.
Beszerzési igény: A szállítandó eszközök esetén lokalitás szempontjából azonos mennyiségű
és minőségű számítási kapacitás, amely kettő telephelyen egyenlő arányban kerül
elhelyezésre.
Az eszköz fizikai elhelyezésére a „Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Hiba! A
hivatkozási forrás nem található.”, „3.4 Eszközök elhelyezése”, „Hiba! A hivatkozási
forrás nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.” fejezetekben kifejtett
szabályok vonatkoznak.

4.1 Pengekeret alkatrészek
Beszerzési igény: összesen 2 darab, (telephelyenként I db) HP BLc7000 pengekeret
elektromos ellátásának és hűtési kapaeitásának bővítése, 2 telephelyen elhelyezve.
Az alkatrészeknek az alábbi kö”etelményeknek kell megléicinitik:

~\;‚11jr’~~h R~)~~iíVii

PK-i Az alkatrészeknek a meglévő HP BLc7000 pengekeretbe illeszthetőnek kell
lenniük

PK-2 Egy keret teljesítényét 2x2400W-al növelni képes, menet közben cserélhető
tá pok

PK-3 Egy keret hűtési rendszerét 4 dh hűtőventillátorral növelő megoldás

Konfiguráció összetétele (1 db pengekeretben):
KEF cikkszam Megnevezes Mennyiseg Osszeseii
588603-B21 HPE 2400W Plat Ht Pig Pwr Supply Kit 2 4

HPE BLc7000 Enclosure HPE Single Active Cool Fan 4 8
412140-B21. Option_Kit
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1.1

4.2 Pengeszerv’er
Beszerzési igény: összesen 12 darab, (telephelyenként 6 db) pengeszerver, 2 telephelyen
elhelyezve.
A pengeszerverekriek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

—
p-i 2 cpu foglalatos, x86 architekturaju penge szerverek, Intel processzorral,

rnelyektámogatjákavr-d ás YT-~ utasításkészletet
P-2 Egy szerverben 2 CPU, Összesen legalább 36 core számítási erőforrás legyen,

amelyhez programok, virtuális gépek rendelhetők. csak fízikai core
számítható be, logikai core nem. A szállítandó processzor: lntel® Xeon®
Processor E5-2697 Av4, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele,
hogy az alábbi paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítson az
egyenértékűként megajánlott termék:

• coreszám:18
. SPECint_rate_base2006: 1420
‘ Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
. Intel QPI Speed: 9,6 CT/s

P-3 Legalabb 512GB RAM EcC, minimum DDR4 2400MT/s-es DIMM sebesseg,
mely bővíthető 1536GB-ig a meglévő memóriamodulok cseréje nélkül.

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

P-S Uzembiztonsagi okok miatt a pengeszervereknek illeszthetonek kell lenniuk a

_________ gépteremben használt “HPE BladeSystem c7000 Enclosure” keretekbe.
P-6 Csatlakozási lehetőségek a kommunikációs infrastruktúrára (egymástól

független,_fizikailag_dedikált_csatornákkal) ________________________

P-7 Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás legalább 2 db x 16Gbps FC pengénként
P-S Hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 2db x 10Gbps pengénként, ás

_____ lehetőséget biztosít a hálózati csatoló virtuális felosztására (NPAR)
P-9 Központi tárolóról való rendszerinditási (boot) képesség ______

P-1O 2 portos, 12Gb (SAS) sebességet biztosító, 1Gb cache memóriával (FBWC)
rendelkező RAID vezérlő

P-il 2db minimum 300GB kapacitású, SAS csatolójú 10K SFF HDD
P42 Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus

felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben
jelen pont szerinti előírás teljesítéséhez licencek szállítása szükséges, akkor
ajánlatot kell tenni ezen licencek szállítására is. A kiszolgálókra vonatkozóan a
management eszköz licence-nek teljes értékűnek kell lennie.

P-13 IPMI 2.0 protokol támogatottság,
P-14 A következő virtualizációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:

a VMware vSphere 6+
o Microsoft Hyper-V
a KVM

P-iS A következő operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:
o Microsoft Windows Server 2008+
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. Red Hat Enterprise Linux 5+
a Suse Linux Enterprise 11+

P-16 Az eszközök firmware frissítéseinek letölthetőnek kell lennie a garanciaidő
lejárta után is. —I

P-li Legalább 3 év gyártói támogatás a hardver és szoftver komponensekre.

Konfiguráció összetétele (1 db pengekiszolgáló):
KEF eikkszám Megnevezés Mennyiség (db) Ósszesen(db)

HPE BL46Oc G9 E5v4 10/20Gb FLB CTO 12
81 31 98-B21 Blade

HPE_CPU_E5- 1 12
2697Av4 HPE Server E5-2697Av4 Processor Kit

HPE_CPU_E5- 12
2597Av4 HPE Server E5-2697Av4 Processor Kit
HPE-MEM-64G- 12 144
NG 64GB DDR4 New Generation Memory Kit

HPE FlexFabric 10Gb 2P 536FLB FlO 1 12
766491-B21 Adptr
710608-B21 HPE QMH2672 16Gb FCHBA 1 12
785067-B21 HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD 2 24

HPE Smart Array P244br/1GB FBWC 12
749680-B21 12Gb 2-ports int SAS Controller

Foundation Care NBD Exchange SVC, 72
HW and SW Support c szint’- HPE

HPETS2O17 078 gyártói támogatás 6
HPE Installation Service b szint ‘- HPE 12

HPETS2OI7 005 gyártói támogatás

4.3 Virtuaíizációs szoftver licencek
Beszerzési igény: VMware licencek az alábbiakban részletezettek szerint:

. VMware vSphere Enterprise Plus vagy ezzel egyenértékű licenc 12 darab, egyenként 2
fizikai CPU-t tartalmazó szerverre (24 db CPU licenc), valamint

o VMware vCenter Server Standard for vSphere

. a licencet 36 hónap üzemeltetés támogatással szükséges megajánlani.

A fenti két licencesomag egyenértékűségi feltételei:
~ ‘Wc~ Ii

V-l HW core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szállított szerver összes
processzor magja felhasználható legyen.

V-2 Memória nagysága: Minimális elvárás a szállított gépek teljes RAM-ja
(legalább 512GB) felhasználható legyen.

V-3 Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core
szám 10-szerese.
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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-5 Egy virtualis gep maximalis memoria merete Egyetlen virtualis gepnek is oda
lehessen adni a teljes fizikai memoriat (termeszetesen a virtualizacios 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 alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni

a szállítandó szerverek beépített virtualizációs hardver támogatását.
V-S Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10%-kal lehet kevesebb,

mint annak a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin fut
(Near native speed).

V-g Vendeg operacios rendszer tamogatas A virtualizacios szoftver rendelkezzen
gyartoi tamogatassal legalabb a kovetkezo operacios rendszerek alabbi es
ujabb verzioinak virtualis gepen valo futtatasahoz

. Windows Server 2012 R2
• CentOS 6 és 764-Bit
. Debian GNU/Linux 7 es 864 Bit
. Red Hat Enterprise Linux 6 es 7 64-bit
. SUSE Linux Enterprise Server 10 32-Bit / 64-Bit
o Ubuntu 14.04 64-Bit

V-1O Hálózati támogatás:
. Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót

biztosítani a virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz
csatla kozh atn a k.

• VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő
funkciókat a konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:

o IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLAN tag-cit

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

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

• Rendelkezzen distributed switch támogatással.

;! V-li PCI-e pass-through: a virtualizációs szoftver támogassa a virtualizált vendég
: operációs rendszer számára a host gépben rendelkezésre álló PCI-e kártya

direkt elérését.
V-12 Fibre channel: A megajánlott konfiguráció Fibre channel (FC) alapú tároló

rendszert tartalmaz, 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, vmkernel, stb.), mind egy virtuális gép a
külső tároló FC LUN-járól be tudjon töltődni (boot).

Oldal 24! 32



Konfiguráció összetétele:
Cikkszám Azonosító Összes

Darabszám
P9U41AAE VMw vCenter Server Std for vSph 3y E-LTU 4

~ BD7I5AAE VMw vSphere EntPlus 1P 3yr E-LTU 24

5 II. részajánlat: Video CX bővítést biztosító rack szerverek

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 „Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Hiba! A
hivatkozási forrás nem található.”, „3.4 Eszközök elhelyezése”, „Hiba! A hivatkozási
forrás nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.” fejezetekben kifejtett
szabályok vonatkoznak.

5.1 Raekszerver

Beszerzési igény: összesen 2 darab, (telephelyenként I db) rackszerver, 2 telephelyen
elhelyezve.
A rackszervereknek az alábbi követelményeknek kell rnegfelelniük:

R-1 Forma: a Ajánlatkérő által biztosított rackbe szerelhető maximum 1U magas, 2
processzor befogadására alkalmas szerver

R-2 egy szerverben 1 CPU, összesen 6 core számítási erőforrás legyen, amelyhez
programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be,
logikai core nem. A szállítandó processzor: Intel Xeon E5-2603 v4, vagy ezzel
egyenértékű. Az egyenértéküség feltétele, hogy az alábbi paraméterekben a
megadott értéket vagy jobbat biztosítsa az egyenértékűként megajánlott
termék:

o Coreszám:6
o CINT2006 Rates baseline:313
o CFP2006 Rates baseline: 346
o Max Memory Bandwidth: 59,7 GB/s
o Intel UPI Speed: 6,4 Gr/s

R-3 Memória: 16GB RAM ECC minimum DDR4, memória bővítési lehetőség
összesen 12 darab slotig

R-4 A konfiguráció a megadott memória méret kétszereséig memóriamodul csere
nélkül bővíthető legyen.
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V-13 Failover, live migration: A virtualizációs szoftver legyen képes egy
meghibásodott fizikai gépen futó virtuális gépet egy tartalék fizikai gépen
automatikusan újraindítani, illetve ez a művelet a menedzsment felületről is
indithato legyen Legyen lehetoseg a virtualis gep leallitasa nelkuli mozgatasra
a felépített rendszeren belül, illetve Ajánlatkérőnél már üzemelő VMware 6.5
cluster és a megvalósítandó rendszer között.



R-5 Beépített tárolók : legalább 4 darab, minimum 300GB SAS 6Gbps 10k 2.5” Hot-
plug lemezzel

R-6 Beépített optikai meghajtó: minimum DVD+/- RW __________

R-7 Hardveres RAID vezerlo a kovetkezo elvarasokkal 12Gb/s SAS technologia

tamogatasa,

o hagyományos (mechanikus) és SSD lemezek támogatása,
o menet kozbeni lemezcsere es uj lemez fogadasanak tamogatasa,
o legalabb a kovetkezo RAID szintek tamogatasa 1, 10, 5, 50
o menet kozbeni RAID szint atalakitas, tomb kibovites
o S M A R T (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology)

támogatás.
R-8 PCIE Riser
R-9 hálózati csatlakozás (LAN): legalább 4db x 1Gbps port
R-10 Teljes körű távoli menedzsment biztosítása (grafikus képernyő átvételt is

________ beleértve) „agent” nélkül, virtuális média használattal együtt.
Menedzselhetoseg tavoli kiszolgalo menedzselhetoseg biztositasa grafikus
felulettel, integralt tavoli konzol, es virtualis media tamogatas Amennyiben a
funkcio biztositasahoz, valamilyen komponens szukseges, akkor az ajanlat
reszet kell, hogy kepezzek, melyet az eszkoz araba beleszamitva kell
biztositani A menedzsment szoftver funkcioi minimum a kovetkezo
területeket fedjék le:

o a szerver installációjának támogatása
o szerverek monitorozása
o esemeny menedzsment (konfiguralhato riasztasi szintek)
o teljesitmeny menedzsment amiben a CPU, memoria, file

rendszer es halozati terhelesek rogzitese megtortenik
o preventiv hiba beazonositas, online diagnosztika
o a szerverek RAID konfigurációjának menedzsmentje
o teljesítmény (tápellátás) monitorozás és intelligens fogyasztás

menedzsment
o BIOS, Firmware frissítés lehetősége
o a felhasználók (rendszergazdák) szerepkör szerinti

megkülönböztetésének lehetősége ;

Dedikált menedzsment port Ri-45 porton keresztül támogatja a gépek távoli
menedzsmentjét (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biztosít,
A szervereknek rendelkeznie kel] az alábbi szoftver verziók vagy újabb verziók
hardver kompatibilitási tanúsítványával:

E Microsoft Windows Server 2012+
E Red Hat Enterprise Linux 6+

Suse Linux Enterprise 11÷
Tápellátás: redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug),
minimum 550W tápegységekkel
Hűtés: Hot-plug hűtő ventilátor (N+1 redundanciával)

R-11

R-12

R-13

R- 14

R-15
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R-16 A rack szervereket beépítő kerettel, sínnel és kábelvezetővel szükséges
szállítani

R-17 A szerver csatlakoztatásához szükséges kábelek:
o 2 darab tápkábel
o 4 darab 15m 1 Gbps Ethernet Cat6 UTP patch kábel

Konfigwáció összetétele:
r . . Osszesen

KEF eikicszám Megnevezes Mennyiseg (db) (db)
A3127721 PowerEdge R430 Server 1 2
A3831322 Intel Xeon E5-2603 v4 l.7GHz15M 2

Cache6.4GT/s QPI6C/6T (85W) Max 1
Mem 1866MHz

A3376418 8GBRDIMM 4

A3941975 PERC H330 RAID Controller 1 2
A3235511 300GB SAS 6Gbps 10k 2.5 HD Hot Plug 8

A3197315 Single Hot Plug Power Supply 550W 2 4
A3844853 PCIE Riser 1 2
A3111636 iDRAC8 Enterprise 1 2
A3409181 Broadeom 5720 QP 1Gb Network 2

Daughter Card I
A3976587 Bezel 1 2
A3742689 ReadyRails Sliding Rails With Cable 2

Management Arm 1
A3230301 DVD±/-RW SATA Internal 1 2
A3438882 1W Basic Next Business Day Service ;

On-Site gyártói garancia 3

6 Infrastruktúra kialakítás és integrádós f&adatok
Ki kell dolgozni, impiernentálni, valamint dokumentáhi szükséges azon folyamatokat,
amelyek alapján a környezetet Ajánlatkérő szakértői képesek felügyelni és üzemeltetni.
A szerződés teljesftése során nyertes ajánlattevő által elkészitendő dokunientáeiókat
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 nélkül felhasználhatja.
A kialakitás és integráció során legalább az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:

• Beültetési terv készítése
o Tesztelés a gyártó által javasolt eljárás szerint

Leszállitandó dokumentumok:
• Üzemeltetési dokumentáció
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7 Jótáflási és üzem&tetés támogatási &várások I és II.
részajánlat esetében

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 Kl\4
szerinti jótállást és 36 hónap üzemeltetés támogatást. Ajótállási és üzemeltetés támogatási idő
kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együttes
teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.
A jótállásra és az üzemeltetési támogatásra vonatkozó feltételek:

ii Az Ajanlatkero a hibabejelenteset munkanapokon, munkaidoben (800-1700
között) teheti meg

J2 A hibabejeleritésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt hibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma.

J3 Az Ajánlattevőnek a bejelentést követő munkanapon belül el kell kezdenie és
az ajanlataban vallalt idon belul el kell haritania a hardverrel kapcsolatos
hibát.

J4 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási és
üzemeltetés támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.

is A jotallasi es uzemeltetes tamogatas kotelezettseg teljesitesevel kapcsolatos
valamennyi koltseget — igy kulonosen a javitas dijat, kiszallasi dijat, szallitasi
költséget — az Ajánlattevő viseli.

J6 Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell bővebb
(publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó
technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez.

J7 Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz
kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
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2.számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek me2nevezése- mennyisé2e, egységára, ára1
KözbeszerzNettó Egységárra

MEF kód . . ési díjjal Nettó összár Közbeszerzé Közbeszerzési
Mennyiségi egysegar vetített növelt .

Mennyiség . Termék (szolgáltatás) megnevezése kö~eszené si díj díjjal növelt
egyseg nettó

(Termékaz (Ft) Si díj (2% összesen (Ft~ nettó összár (1?»
onosító) (Ft)) egységár (Ft)(Ft)

4 db 588603-B21 HPE 2400W Plat I-It PIg Pwr Supply Kit 74 800 I 496 76 296 299 200 5 984 305 184
FIFE BLc7000 Enclosure HPE Single

8 tlb 412140-B2I 32500 650 33 150 260000 5200 265200Active Cool Fan Option Kit
HPE BL46Oc G9 E5v4 lOj200b FLB CTO

12 db 813198-821 332100 6642 338742 3985200 79704 4064904Blade

12 J db HPE Server E5-2697Av4 Processor Kit 893 680 17 874 911 554 10 724 160 214 483 tO 938 643Í I-WE CPUE5-2697Av4
IHPE CPU

12 (lb I HPE ServerEs-2697Av4 ProcessorKit 893 680 17 874 911 554 10724 160 214 483 10 938 643
~ E5-2697Av4
HPE-MEM

144 db 64 GB DDR4New Generation Memory Kit 505 400 10 108 515 508 72 777 600 I 455 552 74 233 152
MG-NO

HPE FlexFabric 10Gb 2P 536FLB FlO
12 db 766491-821 3 200 64 3 264 38400 768 39 168Adptr

12 (lb 710608-821 HPE QMH2672 16Gb FC NBA 214 200 4 284 218 484 2 570 400 SI 408 2 621 808
24 (lb 785067-B21 HPE 300GB SAS 10K SFF SC OS HOD 45 400 908 46 308 I 089 600 21 792 1 Ill 392

HPE Smart Array P244br/IGB FBWC
12 dh 749680-B21 99700 1994 t0l694 1 196400 23928 122032812Gb 2-ports_Int_SAS_Controller

Foundation Care NBD Exchange SVC, HW
I-IF ETS2O 17

72 (lb and SW Support c szint ‘- lIFE gyártói 13 700 274 13 974 986 400 19 728 I 006 128
078

támogatás

I I-IPETS2O 17 HPE Installation Service b szint- HPE
12 db I 53900 1078 54978 646800 I 12936 659736I 005 gyártói támogatás
24 tlb BD7I5AAE VMw vSphere EntPlus IF 3yr E-LTU 1 192 700 23 854 I 216 554 28 624 800 572 496 29 197 296

4 db P9U4IAAE
VM’v vCcnter Server Std for vSp1~ 3y E- 2051 800 41 036 2 092 836 j 8207200 ‚ 164 t44 I $371 344

LTU
Osszesen ár (ÁFA nélküli): 142 130 320 ] 2 842 606 ] 144 972 926

véglegesítésre1 Szerződéskötéskor kerül
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NISZ

3. számú melléklet
a . Á.Q.(.M~.’& nyilváBtartási Számú szerződéshez

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikáciás
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 szakterűletnek 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

Elfogadott_nettó_teljesítmény_érték_(Ft):
aszerződésbenmeghatározottegyébdevizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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4. számú melléldet
a .~ nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

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 ol&at 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.

2018

2018 -07- 3 ~

_(cégjegyzésre jogosult v~°y szabályszerűen
n~eghatalmazo1t kep iselo alairasa)

2 ~ (I) E törvény alkalmazásában ‘‘‘‘‘S

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 állani, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan műkődó részvén)társaság.

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

be,) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a ten’oriztiius finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

bb) az Európai Unió tagállamában. az Ettrópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel. amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van.

be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadőról szóló tör’ ény szerint meghatározott ellenőrzött kültZ~ldi társaságnak.
ha’) a gazdálkodó szervezetben köz’etlenül vaev közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bíi-ó jogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), hh) és he) alpont szerinti
feltételek fennállnak~

c) az a ei’il szer’ ezet és a ‚izitársulat, amel~ megfelel a következő feltételeknek:
cc) vezető tisztség’ iselői niegismerltetők.
eb) a civil szer’ ezet és a \ ízitársulat. valamint ezek ‘ezető tisztség’ iselői nem átlátható szer’ezethclt nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhel\ e az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban ‘észes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer’ezet tagállamában ‘ag’ ol’an államban ‚an. amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló eg’ezmén’e \ an:
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5. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

••%NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKACIOS

a SZOLGÁLTATÓ ZRT.
MIE-75910/A/5

Nyilatkozat Partner adatatról3
Azonosító adatok:

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

Cé~je~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő 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: lengyel.peter~t-systems.hu

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

Levelezési cím, ameimyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő parner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla kiildési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1438 Budapest, Pf. 380
Cégnév: Magyar Telekoni Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

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-et kell
beírni, amelyik sor vonatkozik a parinerre. ott IGEN-t~ _____________________________________

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]:
NEM
Forditott adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
IGEN
Milyen tevékenység alapján:
Epítési-szerelési munkák
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

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

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

Önszámlázás [áfa tv. l69.~.(l)]:
NEM

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

EVA [2002. dvi XLIII. törvény]:
NEM

Dátum’

Cégszerű aláírás:

Szerzödéskötésig kérjük kitölteni.

~PH
E; ~
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