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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgákató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai ii 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószánt 10585560-2-44
Bankszámlaszárn: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Kopcsányi Tibor és Konez András
Képviselő titulusa: Beszerzési és logisztikai Igazgató és Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z~
Invitech ICT Services Kft.
KEF azonosító: 200747
Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Cégjegyzék szám: Cg. 13-09-190552
Adószám: 25836965-2-13
Bankszámlaszám: 10950009-00000005-03841526
Képviseli:. Marton László, Ilosvay Csaba (együttesen)
Képviselő titulusa: Ertékesítési igazgató, Ugyfélkapcs. és értékesítés támogat. igazgató helyet
tes

ás
Dimension Data Magyarország Kft.
KEF azonosító: 100175
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
Bankszámlaszám: 10400968-00023130-00000005
Képviseli: Simon István
Képviselő titulusa: ügyvezető

ás
FORNAX SI Kft.
KEF azonosító: 200586
Székhely: 1123 Budapest. Táltos u. I.
Cégjegyzék szám:. Cg. 01-09-999458
Adószám: 24278353-2-43
Bankszámlaszám: 1091 8001-00000038-59580002
Képviseli: Keszei Ákos Ervin
Képviselő titulusa: ügyvezelő
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és
Nádor Rendszerház Kft.
KEF azonosító: 100064
Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető

és
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KEF azonosító: 100116
Székhely: 1103 Budapest, Györnrői Út 86.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-2693 15
Adószám: 10900750-2-42
Bankszámlaszám: 10403404-50526752-57571003
Képviseli: Révész Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

és
SIS Informatika Kft.
KEF azonosító: 201334
Székhely: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-988281
Adószám: 23994982-2-43
Baukszámlaszám: 10300002-10576279-49020048
Képviseli: Szellem Zoltán
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)
között (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltéte
lekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Be-
szerző) által TED 2018/8 025-052837 (KE-157l/20l8) szám alatt, a központosított közbeszer
zés hatálya alá tartozó Intézmények részére »Hálózati aktív eszközök beszerzése ás kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó közölt
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO I O4NET 18.
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 16.
KM keretösszege: 27.500.000.000 forint ± Até.

Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban Közös ajánlatot henvújtó ajánlanevő
közösen teljesíti. Eladó egymás közti. illetve a Vevő közti \ iszon’át a jelen szerződés és az

OIdal2 32
‚‘

V,7



Eladó együttműködési megállapodása tartalmazza. A jelen szerződés aláírója Eladó nevében
jelen szerződést — meghatalmazás alapján — az összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hi
vatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására
jött létre’. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja
és leszállítja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékeket (eszközö
ket).

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Dimension Data
Magyarország Kft. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékeket jelen szerző
dés hatályba lépésétől (mindkét Fél általi aláírásától) számított 60 naptári napon belül kell
Vevőnek átadnia.

3.2 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, amennyiben
mindkét fél a szerződésben meghatározott feladatait szerződésszerűen teljesítette.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardvereket Vevő
1149 Budapest, Róna utca 54-56 szám alatt található központi raktárába kell leszállítania.

4.2. A jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szo~ver liceneek esetében a
teljesítés elektronikusan történik. A jelen szerződés 5.5 pontja szerint átadandó dokumen
tumokat az ~j.pet’yorlc’~:msz.hu címre kell Eladónak megküldenie.

1 A közbeszerzési eljárás tárgya:,,MHI projekt keretében hálózati eszközök beszerzése 4.”
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5. A teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles
leszállítani. Eladó köteles az eszközöket Úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során
semmilyen sérülés ne érje.

5.2. Eladó valamennyi hardverhez köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak ren
deltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is) valamint (amennyiben értelmezett) az előírt lünkcionalitáshoz szükséges li
cenceket Vevőnek átadni.

5.3. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerző
dés keretében szállított hardverek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba
hozataira és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. A jótállásra
vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát valamint a jótál
lás időtartamát.

5.4. Eladónak az 5.3 pontban meghatározottakon kívül át kell adnia Megrendelő részére az
alábbiakat;
- termék típusonként I db magyar nyelvű műszaki dokumentációt. Amennyiben a mű

szaki dokumentáció nem áll rendelkezésre magyar nyelven, azt angolul kell Megren
delő rendelkezésére bocsátani.

- a hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-eket,
- parancssori interfész esetén a platform specifikus parancsokat tartalmazó dokumentá

ciót, melyben egyértelműen definiálni kell az egyes parancsok és a parancsokra ka
pott válaszok jelentését és azok szintaktikáját.

- a hálózati eszköznek és moduljainak dokumentációját, melyből egyértelműen kide
rülnek a modellezéshez szükséges infonnációk (p1. slotok száma és típusa, modulo
kon portok száma és csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók, stb.).

5.5. Eladó köteles a jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott licencek (termékek)
jogszerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő készlet elérhetöségét, a licencelt
szofiver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez értelmezett)
valamint a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett), - a továbbiak
ban telepítőkészlet elérhetősége, gyártói kód és licenckulcs együtt: licencigazolás - a je
len szerződés 4.2 pontban meghatározott e-mail címekre megküld eni.

5.6. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban; vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a tenné
keken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) ágy kell elhelyeznie, bogy
azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jel
zés(eke)t ne takaija le.

5.7. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő öt (5) munkanapon belül fel kell vennie
a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjáhan meghatározott kapcsolattartójával és
egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket
(vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
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5.8. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpont
járól. 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.

5.9. Eladó az 5.8. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült ki
mutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaz
nia:
- termék megnevezése,
- termék gyári száma,
• tennék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti ki
mutatást nem küldi meg Vevőnek.

5.10. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésé
hez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.11. 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 ab
ban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie
kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12. pontjában
foglaltak alkalmazását.

5.12. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köte
les Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt
Eladónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint vár
ható időtartamát. Vevő késedelnie Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.13. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) - (4)
bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót.

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

5.15. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna cl. Ha a Kbt. 138. ~ (2)-(4) bekezdéseiben valamint a KM-
ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe. fele
lős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem követ
keztek volna be.

5.16. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
nierhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
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5.17. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

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 mel
léklete tartalmazza.

6.3. Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: nettó 10.687.090,- Ft + közbe
szerzési díj ± AFA, azaz tízmillió-hatszáznyolcvanhétezer-kilencven forint ± közbeszer
zési díj ± általános forgalmi adó.

6.4. A 6.3. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár
tartalmazza különösen a beszerzéssel, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolat
ban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felme
rülő díjak és költségek), a jótállás, kiszállás, kiszállítás költségét, valamint a kapcsolódó
szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem
termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a közbeszer
zési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 1% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresz
tül fizeti meg. Eladó a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó el
lenérték kiszámlázásával egy időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként
szerepeltetni.

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

6.6. Eladót a 6.3 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szol
gáltatás Jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerző
désben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegt~zetést kizárja.

7.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.3. Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 1 67. ~ (3) hekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt
teljesítését követően jogosult. amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bi
zonylat alapján. annak kiállítását követően állít ki. és azzal együtt nyújt he a Vevőnek.
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7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat valamint jelen szerződés keretében szállított licencekre ki
töltött Liceneinformációs adatlap (melynek mintáját jelen szerződés 5. számú melléklete
tartalmazza). A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. * (1) bekezdése valamint
a Ptk. 6:130. ~ (1 )-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő köz
potti iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

7.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adór6l szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afa tv.) 169. * szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése,

VTSZ/SZJ/TEAOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot, valamint fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított
30. napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá
mot,

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

7.7. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított szánilájának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az El
adónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.8. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fize
tési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.9. Eladó nem fizet, illetve számol cl jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételek-
nek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jöve
deknének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).

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

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

7.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszt~neti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.13. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerző
désben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.14. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataihan (a nevé
ben, cégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni. ‚
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7,15. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezlieti harmadik
személyre.

7.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfele
lően alkalmazni.

8. Átadás-át-vételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvétel hardverek esetében mennyiségi és (a 2 db
Cisco WS-C3850-48T, valamint a 2 darab Cisco WS-C3650-48PQ eszköz konfiguráció
esetében) minőségi, szoftverek esetében mennyiségi átvételből áll.

8.2 Mennyiségi átadás-átvétel

A) Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.2.1 Az átvétel a teljesítés helyén történik hétfőtől-csütőrtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken
8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte
után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor
kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a tennék(ek) őrzéséről Eladó költségé
re és veszélyére Vevő gondoskodik.

8.2.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír
alapon a jelen szerződés 5.9 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott ada
tokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is, valamint a (a 2 db
Cisco WS-C3850-48T, valamint a 2 darab Cisco WS-C3650-48PQ eszköz konfiguráció
esetében) 8.3 pont szerinti sikeres tesztelésről felvett jegyzőkönyv egy példányát. Az át
vétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott dokumentumok átadása.

8.2.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
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 termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 pontjában előktakat,
e) Eladó a tennékkel együtt jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott dokuinentu

mokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
f) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a je

len szerződés 5.6 pontiábai~ meghatározott előírásoknak.
g) a terméken elhelyezett vona]kód megegyezik-e a 8.2.2 pont szerinti kimutatásban a

termékhez rendelt vonalkóddal.

8.2.4 Vevő az átvételt a szállítóle’él (melyen szerepelnie kell Megrendelő nevének, székhely
ének valamint jelen szerződés azonosítószámának) aláírásával igazo~a. Vevő az átvételt
inegtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí

totta Ic,
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b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
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

pontjában előírtakat,
e) Eladó a tennékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.3

pontjában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentu
mok elektronikus elérési helyét sem,

O Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.6 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,

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

8.2.5 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,

amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.2.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt mennyiségi át
adás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a jelen, 8.2 A) pont rendelkezéseit kell megfe
lelően alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiú
sulási kötbér alkalmazása mellett jogosult a szerződéstől elállni.

B) Szoflver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

8.2.7 Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékekhez (licencekhez)
szükséges licencigazolás átvételét (jelen szerződés 5.5 pontjában meghatározott doku
mentumokat tartalmazó e-mail kézhezvételét) követően 5 munkanapon belül köteles
meggyőződni arról, hogy az Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatáro
zott licencek elérhetőségét megfelelően biztosította-e.

8.2.8 Amennyiben a 8.2.8 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencekhez tartozó licencigazolást
teljeskörűen biztosította (azaz a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Ii
cencekhez a jelen szerződés 5.5 pontjában meghatározottakat teljeskörűen átadta), erről
e—mailben értesíti Eladót azon az e—mail címen. amelyről a teljesítés megtörtént.

8.2.9 Amennyiben a 8.2.2 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja. hogy Eladó a jelen
szerződés 2, számú mellékletében meghatározott licencekhez tartozó licencigazolást nem
teljeskörűen biztosította (azaz a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
termékekhez a jelen szerződés 5.5 pontjáhan meghatározottakat nem teljeskörűen adta
át). erről haladéktalanul értesíti Eladót azon az e—mail címen, amelyről Eladó a jelen szer
ződés 5.5 pontja szerinti dokumentumokat megküldte. Eladó az értesítést követően hala
déktalanul köteles a jelen szerződés 5.5 pont jóban foglaltak szerint teUesíteni. A megis
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mételt teljesítés elfogadására ajelen 8.2 B) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.3 Minőségi átadás-átvétel (műszaki megfelelőségi vizsgálat hardverek esetén ( 2 db Cisco
WS-C3850-48T, valamint a 2 darab Cisco WS-C3650-48PQ eszköz kontiguráció vonat
kozásában))

8.3.1 Eladó ajelen szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül - a mennyiségi átvé
telt (8.2 pont) megelőzően — 1-1 db eszközt (router és/vagy switch konfigurációt) átad
Vevő részére a teljesítés helyén, aki azt az átvételtől számított 5 munkanapon belül tesz
telés keretében megvizsgálja. Vevő a tesztelés keretében azt vizsgálja, bogy az átadott
eszköz megfelel-e a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelmé
nyeknek (megfelelőségi vizsgálat).

8.3.2 A megfelelőségi vizsgálatról, amelyet Vevő a termék átvételét követő 5 munkanapon
belül lefolytat, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben legalább az alábbi adato
kat kell rögzíteni:

— a tesztelés időpontja, helye
— a tesztelést végző személy neve, beosztása,
— a minőségi átvétel során elvégzett vizsgáltok és azok eredményei,
— Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a minőségi átvétel sikeres volt-e,
— a tesztelést végző személy aláírása.

8.3.3 Az átvétel megtagadása esetén a 8.3.2 pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell a mi
nőségi átvétel megtagadásának az indokát.

8.3.4 Vevő a minőségi átvételt megtagadhatja, ha a tesztelés során megállapítást nyer, hogy a
tesztelt eszköz nem felel meg a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
követelményeknek.

8.3.5 A minőségi átvételről készített jegyzőkönyvet Vevő a tesztelés lezárását követő 3 mun
kanapon belül megküldi Eladónak.

8.4 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.

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

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközök átadás-átvétele sikeresen lezárult, valamint Eladó
átadta Vevőnek a jelen szerződés 10. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevé
teléhez szükséges elérési ut(ak).
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9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott hardverek átvételét igazoló szállítólevél(ek), jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licencek átvételét igazoló vevői e
rnail(ek) egy-egy példányát valamint a jelen szerződés 10. pontjában meghatározott szol
gáltatások igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló vevői nyilatkozatot,
mely(ek) átvételét követő 5 munkanapon belül Vevő kiállatja a Teljesítést Igazoló Bi
zonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza).

9.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a
9.2 pont szerinti dokumentumo(ka)t nem vagy nem teljeskörűen adja át.

9.4. Eladó a teljesítést követően 3 munkanapon belül köteles a KEF portálon kezdeményezni
(rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, Vevőnek - az Eladó kezde
ményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a portálon, amennyiben a
teljesítést elfogadta.

10. Jótállás, üzemeltetés támogatás,

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre (hardverekre és szofiverekre
egyaránt) 12 hónap teljes körű jótállást (garanciát) vállal. A jótállási idő kezdete a termék
átvételének az időpontja. A jótállás kezdő időpontját a Teljesítést Igazoló Bizonylaton
rögzíteni kell.

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 szerződés
1. számú mellékletben adott termékre meghatározott műszaki specifikációnak.

10.3 Eladó jótállás keretében biztosítja a jótállási idő alatt Vevő hozzáférését a termékek gyár
tója által jelen szerződés keretében szállított termékekhez kiadásra kerülő szofiveritissíté
sekhez, hibaj avításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz. Eladó jótállás keretében
közvetlen kapcsolatot biztosít továbbá Vevő számára a jelen szerződés keretében szállí
tott termékek gyártójához azok meghibásodása bejelentésének megtételére valamint az
előzőekben meghatározott szolgáltatások igénybevételére.

10.4 Eladó a 10.3 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében a jelen szerződés 3.1 pont
jában meghatározott határidő lejártáig 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 nyújtandó szolgáltatások igénybevételét.

10.5 Hardverhiba esetén, ha a cserefolyamat munkanapon 15:00 óráig elindul, a meghibáso
dott termék helyett új, a meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, típusú terméket
(továbbiakban: csereeszköz) kell Vevő részére feladni a hibabejelentést követő munkanap
17:00 óráig a hibabejelentésben megadott címre. Hardverhiba esetén, ha a cserefolyaniat
munkanapon 15:00 órát követően indul cl, a hibabejelentést követő második munkanap
17:00 óráig kell az előzőekben meghatározottak szerint csereeszközt feladni Vevő részé
re.
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10.6 A csereeszközök jótállására jelen 10. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A kicserélt
hibás termékek az Eladó tulajdonába kerülnek.

11.1 Szottverhibát Vevő az Eladó által megadott elérési úton (Jelen szerződés 10.4 pontja)
jelenthet be a meghibásodott termék gyártójánál. Szoüverhiba esetén a hibát a termék
gyártója javítja.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének meguizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoítverekre
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizárólagos
— szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szottverre vonatkozóan a li
cenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoüverre vonat
kozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szoftver-
re és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiter
jed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készít
het.

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben vala
mint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelke
zéseket tartahnaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szerződés
keretében szállított szoüvert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenér
ték fejében átengedni. Vevő a szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot
nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más
személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy azzal meg
egyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélye
zett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

11.3 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.

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

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

11.6 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
~jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghi
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úsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogo
sult felmondani.

11.7 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 ás költségét.

12. Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig olyan okból,
amelyért felelős, jelen szerződés teljesítése nem történik meg, Eladó— az erre okot adó
körülmény jellegétől (késedelem, vagy meghiúsulás) függően — késedelmi, vagy meghiú
sulási 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 kőtbér alap
ja a késedelmesen teljesített termékek nettó vételára. A késedelmi kötbérrel terhelt idő
szak maximum 25 nap.

12.3. Jelen szerződés 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. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult — választása szerint —

jelen a szerződést felmondani vagy jelen szerződéstől elállni, mely okán Eladó a meghiú
sulási kőtbér fizetésére lesz kötelezett.

12.4. Felek rögzítik, hogy Figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható.

12.5. Vevő a kötbérigényröl kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megil
lető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

12.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésé
re, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

12.7. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

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 kizá
rólag írásban módosíthatják.
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13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésé
vel jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
e) a 8.3 pont szerinti minőségi átvétel sikertelensége,
d) a késedelmi kötbér eléri a maxinrnmot,
e) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
~ Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

13.4. Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövet
kezése esetén.

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

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 el vagy, ha a másik Fél végel
számolással történő megszűnését határozta el.

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

13.9. Az azonnali hatályú fehnondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének 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 szabályozás-
nak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lé
nyeges tartalmáról.

14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvános
ságra 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.
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14.3. Ameimyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájáru
lásával teheti meg.

14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
süLnek 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 ás tudomásul veszi ás elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Bubori Gábor
Beosztása: Rendszerüzemeltető mérnök
E-mail címe: Bubori.Gabor@nisz.hu
Telefonszáma: ±36-1-795-4999
Mobiltelefon száma: ±36-30-4917-036

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Berta Zsolt
Beosztása: Senior Account Manager, Sales
e-mail címe: zsolt.berta@dimensiondata.com
Telefonszáma: ±36 1 482 9500
Mobiltelefon száma: ±36 30288 9581

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

Neve: Kopcsányi Tibor
Beosztása: Beszerzési ás logisztikai igazgató
E-mail címe: Kopcsanyi.Tibor®nisz.bu
Te1efonszáma: ±36-1-795-7029
Mobiltelefon száma: ±36-30-733-3544

ás
Neve: Tarnai Péter
Beosztása: Projektigazgató
e-mail címe: Tamai.Peter@nisz.hu
Telefonszáma: +36-1-795-2832
Mobiltelefon száma: ±36-30-962-1551
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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 kapcso
lattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződéssze
rű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosul
tak.

15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot 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 megkí
sérlésének 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 kézbesített
nek tekinteni.

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, vala
mint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton «értivevényes 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 meghiúsulás
vis maior eredménye.

16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az esemé
nyeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan ok
ból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű
teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, bogy ezen kö
rülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban
még nem voltak előre láibatóak és nem voltak elbárítbatóak, így különösen:
- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
- tűz. robbanás, járvány, karantén korlátozások;
- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
- sztrájk, felkelés, forradalom1 lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború
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és terrorcselekmények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységé
vel, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazohiia szükséges.

16.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyez
tetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb
irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötele
zettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű al
ternatív 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 gondos
ság tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett vohia elhárítani.

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

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszere
sen alkalmaznak.

17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
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 nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szer
ződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a
Felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

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

17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy Ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról 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.
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17.6. 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.

17.7. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelező
en alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező ha
tályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szer
ződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazan
dó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szö
vegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkülajelen szerződés részét képezi

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 6. 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 tudo
másul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Ve
vő 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 leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (El
adó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap (minta)
6. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2019 ~

~ányiTibor~ ~2~a Dezső Simon István
Beszerzési és lo~isztikai Me~bízott Gazdasá~i Vezér- .. .

. u °yvezetoIgazgató igazgato-helyettes
NISZ Zrt. Dimension Data Magyarország Kit

Vevő Eladó
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I. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

Bevezető
Az Ajánlatkérő a következőkben definiálja a szállítandó berendezések KEF cikkszámát valamint
meghatározza az egyenértékűség paramétereit. Bemutatja továbbá azt a technikai környeze
tet, szolgáltatásokat, amelyekhez a beszerzés tárgyát képező új eszközöknek illeszkedniük kell,
illetve amelyekkel együttműködniük szükséges.

A meghatározott gyártmányú, eredetű, szabványú, ajánlású, engedélyű, típusú termékre való
hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezés.

1 A befogadó környezet bemutatása

1.1 El környezet Bemutatása
A kormányzati telephelyeken az ún. Egységes Infrastruktúra (El) igényeinek megfelelő hálózat
kell, hogy kialakításra kerüljön. Az El telephelyen Cisco Catalyst különböző típusú switchekből
álló hálózat üzemel, ez kerül bővítésre a megajánlott eszközökkel. A hálózatban a vlan-ok ter
jedése a VTP protokoll segítségével (VTP v2 és v3) történik, a redundáns útvonalak megfelelő
kezelése értekében a Spanning-tree protokoll VLAN-onkénti, gyorsan konvergáló változata
(rapid-pvst) fut. Az El-ben üzemelő IP telefonos rendszer miatt szükséges az LLDP (és CDP)
protokoll támogatása, és a POE képesség. Jelenleg biztonsági szempontok alapján a „port
security” és a „spanning-tree bpduguard” van bevezetve, de az eszköz alkalmas kell legyen a
későbbiekben bevezetni tervezett 802.lx alapú hitelesítés támogatására.

2 Általános elvárások
o A megajánlott termékeknek azonos gyártmányúnak azonos típusúnak kell lennie.
o Az eszközöknek és tartozékoknak illeszthetőnek kell lenni a NISZ támogató rendszereihez.

Az ehhez szükséges feltételek a részletesen a 4.1 fejezetben kerültek meghatározásra.
• Az eszközöknek az NTG hálózatában a jelen műszaki leírás 1. pontjában meghatározott

meglévő környezethez illeszthetőnek kell lenniük. Egyenértékű eszköz esetén a jelen do
kumentum 4. pontjában részletezett funkciókat kell teljesítenie a megajánlott eszköznek.

• Az ajánlatnak, illetve szállítandó eszköznek tartalmaznia kell minden, az elvárt működés
hez szükséges szoftver komponenst, teljesítmény és funkció licencet. A főeszközökhöz
megajánlott bővítő, tartozék, kiegészítő elemeknek teljes mértékben illeszkedniük kell az
őket befogadó berendezésekhez, ezért a főeszköznek és a megajánlott bővítő, tartozék,
kiegészítő elemeknek azonos gyártmányúnak kell lennie.
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2.1 A szállítandó eszközök az NTG OSS rendszerekkel történő
együttműködéséhez a nyertes Ajánlattevő által biztosítandó do
kumentumok

o A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek.
• Parancssori interfész esetén a platform specifikus parancsokat tartalmazó dokumentációk,

melyben egyértelműen definiálni kell az egyes parancsok és a parancsokra kapott válaszok
jelentését és azok szintaktikáját.

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

A fentiekben felsorolt dokumentumokat elektronikusan (CD-n) a szerződés teljesítése során
kérjük átadni.

3 A közbeszerzés tárgya, mennyisége

Nyertes ajánlattevőknek az alábbi vagy azzal egyenértékű (az előírt követelményeknek megfe
lelő) termékek szállítását kell vállalnia a megadott darabszámokkal.

1. táblázat

‚ ‚ Termékazonosító / BeszerzendőTermek megnevezese .

Tipus mennyiseg db
2 darab Cisco WS-C3850-48T eszköz alábbi konfigurációban

Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base WS-C3850-48T-L 2
C3850-48 LAN Base to IF Base Paper RTU License C3850-48-L-S 2

‚ ‚ Termékazonosító / BeszerzendőTerinek megnevezese .

Tipus meirnyiseg db
2 darab Cisco WS-C3650-4SPQ eszköz alábbi konfigurációban

Cisco Catalyst 3650 48 Port PoE 4x100 Uplink LAN Base - Háló- WS-C3650-48PQ- 2
zati kapcsoló L
C3650-48 LAN Base to P Services Paper RTU License C3650-48-L-E 2
640W AC Config 2 Power Supply Spare - tápegység, 640 W AC PWR-C2- „

Config 2 Power Supply Spare - Hálózati eszköz tápegység 640WAC

4 Az eszközök egyenértékűségének paramétc rel

4.1 L2 Switch-ek

• A 2/a. táblázat tartalmazza a WS-C3850-48T típusú eszközzel egyenértékű L3 Switch kon
figuráció hardverével szemben támasztott alapvető követelményeket.
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. A 2/b. táblázat tartalmazza a WS-C3650-4SPU típusú eszközzel egyenértékű L3 Switch
konfiguráció hardverével szemben támasztott alapvető követelményeket.

. Az 3/a. táblázat tartalmazza a WS-C3850-48T típusú eszközzel egyenértékű L3 Switch kon
figurációkkal szemben támasztott részletes műszaki követelményeket.

. Az 3/b. táblázat tartalmazza a WS-C3650-4SPQ típusú eszközzel egyenértékű L3 Switch
konfigurációkkal szemben támasztott részletes műszaki követelményeket.

2/a. táblázat
A switch hardverével szemben támasztott alapvető követelmények

10/100/l000BaseT Ethernet interfész szám [dbj 48
10/100 Fast Ethernet interfész szám [dbj -

POE+ ( IEEE 802.Bat) képességű interfész darabszám [dbj
PoE teljesítmény legalább (w)
SFP fogadására alkalmas GbE uplink interfész szám [dbj -

$FP+ fogadására alkalmas GbE uplink interfész szám [dbj -

VLAN azonosító darabszám ídbj 4000
Ethernet Jumbo frame kezelés minden interfészen igen
Csomag továbbítási képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legalább 130 mpps
Redundáns tápegység nem
stack képesség igen

2/b. táblázat
A switch hardverével szemben támasztott alapvető követelmények

10/100/l000BaseT Ethernet interfész szám [db] 48
10/100 Fast Ethernet interfész szám [db]
POE. ( IEEE 802.3at) képességű interfész darabszám [dbj 48
PoE teljesítmény legalább [w] 390
SFP fogadására alkalmas GbE uplink interfész szám (db)
SFP+fogadására alkalmas GbE uplink interfész szám [db] 4

VLAN azonosító darabszám NW 4000
Ethernet Jumbo frame kezelés minden interfészen Igen
Csomag továbbítási képesség 64-byte-os csomagok esetén legyen legalább 130 mpps
Redundáns tápegység igen
stack képesség igent
* Az eszköz legyen alkalmas a stack funkció megvalósitására, de a funkció megvalósításához szükséges komponenseket nem kell tartalmaz

nia.

3/a. táblázat
A switch eszköz részletes mGszaki specifikációja

Elvárt funkció / műszaki követelmény

A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként semmi-
1 lyen módon megjelölt eszköz, mivel legalább 5 éves fenntartási•idó

szakra tervezett.

Az eszközökkel szembeni A beszerzendő hálózati berendezésnek 19-os rack szekrénybe szerel
általános elvárások: 2 hetőnek kell lennie ás ehhez rendelkeznie kell a rögzítéshez szükséges

elemekkel is.

~ A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfele
lő érintésvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie.

Az eszköz az alábbi szab- 4 IEEE 802.10 Spanning Tree Protocol
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5 IEEE 802,1QVLAN
7 IEEE 802.ls
8 IEEE 802.1w
9 IEEE 802.1X
10 IEEE 802.lab (LLDP)
11 IEEE 802.Bad
12 IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

~ IEEE 802,3x full duplex on 1OBASE-T, 100BASE-TX, and I000BASE-T
ports

14 IEEE 802.3 106ASE-T
15 IEEE 802.3u 100BASE-TX
16 IEEE 802.Bab 1000BASE-T
17 IEEE 802.3z 1000BA$E-X
18 RMON I and II standards
19 SNMP vi, v2c, and v3.
20 VTP vi, v2, v3 tá mogatás

23 Azonos switch családba tartozó más switch-el stacking bővítő modul
segítségével egy logikai egységként kell működnie

24 több Ethernet interfész összerendelésére Link Aggregation Control
Protocol (LACP) használatával,

25 automatikusan alkalmazni a media-dependent interface crossover
(MDIX) funkciót a i0/iOO/i000BaseT Ethernet interfészein,

26 az egyirányú optikai linkek érzékelésére az optikai interfészein úgy~
hogy hiba esetén az érintett interfészek működését le tudja állitani.

27 a hibák miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszaállításra is
automatikusan kísérletet tenni. (autorecovery)

28 a MulticastVLAN Registration (MVR) funkció kezelésére,

minden portján arra, hogy a broadcast, multicast,és unicast forgalmak
29 esetén a rendkívüli mértékű forgalmakat kontrollálni, amelyek vagy egy

hiba, vagy egy támadás miatt keletkeztek.

bármelyik L2-es port forgalmát továbbitani egy másik - akár távoli
30 eszközön lévő — portra, hogy Ott elemzéseket lehessen végezni a forga

lomról.

31 a hibakeresés támogatására Layer 2 trace route információkat szolgál
tatni.

32 TFTP protokoll használatára a szoftver frissítések és mentések esetén.

~ NTP protokoll használatára a saját rendszerórájának beállitására és
frissitésére.

~ energia felhasználás szempontjából hatékony működésre portonként

35 legalább 4 konfigurálható egress Queue (1 priority és 3 standard)
36 strict priority queue biztosítsa a real time forgalmak elsűbbségét

~ Meglévő syslog szerverre a működés közben keletkező logokat további
tani

38 a forgalmi korlátozás szabályait IP címek, MAC címek, Layer4 TCP/UDP
portok alapján is kezelni.

ványokkal kell együttmű
ködjön:

S IEEE 802.ip CoS Prioritization

21 Per VLAN Rapid Spanning Tree támogatás.
22 Layer 3 routing képesség

Az eszköz képes kell legyen

39 Static routing,
40 Routing Information Protocol Version 1 (RIPvi),
41 Routing Information Protocol Version 2 ~RlPv2j,

Az eszköz az alábbi útvo- 42 Open Shortest Path First (OSPFj, és tudjon a szimmetrikus útvonalakon
nalválasztó (routing) terhelés elosztással továbbítani forgalmakat,
protollokat kell kezelje és Open Shortest Path First version 3 [OSPFv3), az lPv6 forgalmak kezelé
támogassa: sére.

Ezek mellett tudjon az eszköz egyes forgalmakat külön szabályok alap-
44 ján továbbítani, felülbírálva a routing protokollok alapján előállt továb

bítási rendet.

. Az eszköznek támogatnia kell a Virtual Router Redundancy Protocol

Egyeb szukseges tulajdon- 45 (VRRP3t
ságok :

46 Redundans kialakitasu ventilator modulok
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A multicast forgalmak kezelésére támogatnia kell az eszköznek a
protocol Independent Multicast (PIM)-t, a következő módokban: PIM
sparse mode (PIM-SM), PIM dense mode (PIM-OM), PIM sparse-dense
mode ás Source Specific Multicast (SSM).

48 Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések esetén,
49 Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius ás Tacacs-i- alapon,

‚ - ‚ - ‚ ‚ - multidomain authentikáció támogatása, amennyiben egy porton IPBiztonsagi es hozzaferes~ 50 telefon ás felhasználói PC is csatlakozik az eszköz legyen képes mind
funkciok tekinteteben kettő esetén az azonosításra ás a megfelelő VLAN-ba illesztésre.
tamogatnia kell azalábbi - . -

funkciókat: Az eszköz legyen kepes szurest es hozzaferesi kontrollt biztositani
Layer2 forgalmak esetén is.

52 Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési kontrollt biztosítani lPv4
és lPv6 esetén is.

3/b. táblázat
A switch eszköz részletes műszaki specifikációja

Elvártfunkció/ műszaki követelmény

A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként semmi-
1 lyen módon megjelölt eszköz, mivel legalább 5 éves fenntartási idő

szakra tervezett.

Az eszközökkel szembeni A beszerzendő hálózati berendezésnek 19’-os rack szekrénybe szerel
általános elvárások: 2 hetőnek kell lennie és ehhez rendelkeznie kell a rögzítéshez szükséges

elemekkel is.

~ A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfele
lő érintésvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie.

4 IEEE 802.10 SpanningTree Protocol
5 IEEE 802.lp CoS Prioritization
6 IEEE8O2.1QVLAN
7 IEEE 802.ls
8 IEEE 802.1w
9 IEEE 802.1X
10 IEEE 802.iab (LLDP)
11 IEEE 802.3ad
12 IEEE 802.3af and IEEE 802.3at

Az eszköz az aIább~ szab- IEEE 802.3x full duplex on 1OBASE-T, 100BASE-fl, and 1000BASE-T
vanyokkal kell egyuttmu- 13
‚.‚ ports

kodjon:
14 IEEE 802.3 1OBASE-T
15 IEEE 802.3u i00BASE~TX
16 IEEE 802.3ab 1000BASE-T
17 IEEE 802.3z 1000BASE-X
18 802.3ae iOSBit/s Ethernet over fiber for LAN
19 RMON I and II standards
20 SNMP vi, v2c, and v3.
21 VTP vi, v2, v3 támogatás
22 Per VLAN Rapid Spanning Tree támogatás.
23 Layer 3 routing képesség
24 VRF-Iight támogatás, csak a 3650-48PQ-nak kell tudnia

25 Azonos switch családba tartozó más switch-el stacking bővitő modul
segítségével egy logikai egységként kell működnie

26 több Ethernet interfész összerendelésére Link Aggregation Control
. Protocol (LACP) használatával,

Az eszkoz kepes kell legyen - - -

27 automatikusan alkalmazni a media-dependent interface crossover
(M01X) funkciót a 10/i00/l000BaseT Ethernet interfészein,

28 az egyirányú optikai linkek érzékelésére az optikai interfészein Úgy,
hogy hiba esetén az érintett interfészek működését le tudja állitani.

29 a hibák miatt automatikusan letiltott interfészeknél a visszaállításra is
automatikusan kisérletet tenni. (autorecovery)
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30 a Multicast VLAN Registration (MVR) funkció kezelésére.
minden portján arra, hogy a broadcast, multicast,és unicast forgalmak

31 esetén a rendkívüli mértékű forgalmakat kontrollálni, amelyek vagy egy
hiba, vagy egy támadás miatt keletkeztek.

bármelyik L2-es port forgalmát továbbítani egy másik - akár távoli
32 eszközön lévő — portra, hogy Ott elemzéseket lehessen végezni a forga

lom ró I.

~ a hibakeresés támogatására Layer 2 trace route információkat szolgál
tatni.

34 TFTP protokoll használatára a szoftver frissítések és mentések esetén.

~ NTP protokoll használatára a saját rendszerórájának beállitására és
frissítésére.

36 energia felhasználás szempontjából hatékony működésre portonként

37 legalább 4 konfigurálható egress Queue (1 priority és 3 standard)
38 strict priority queue biztositsa a real time forgalmak elsőbbségét

~ Meglévő syslog szerverre a működés közben keletkező logokat továbbí
tani

40 a forgalmi korlátozás szabályait IP cimek, MAC címek, Layer4 TCP/UDP
portok alapján is kezelni.

41 Static routing,
42 Routing Information Protocol Version 1 [RIPv1],
43 Routing Information Protocol Version 2 [R1Pv2],

Az eszköz az alábbi ótvo- Open Shortest Path First [OSPF], és tudjon a szimmetrikus útvonalakon
44

nalválasztó (routing) terhelés elosztással továbbitani forgalmakat,
protollokat kell kezelje és Open Shortest Path First version 3 [OSPFv3], az lPv6 forgalmak kezelé
támogassa VRF-enként is: 45 sére.

Ezek mellett tudjon az eszköz egyes forgalmakat külön szabályok alap-
46 ján továbbitani, felülbirálva a routing protokollok alapján előállt továb

bítási rendet.

Az eszköznek támogatnia kell a Virtual Router Redundancy Protocol
47

[VRRP]-t.
48 Redundáns kialakítású ventilátor modulok

Egyéb szükséges tulajdon
ságok A multicast forgalmak kezelésére támogatnia kell az eszköznek a

Protocol Independent Multicast (PIM)-t, a kővetkező módokban: PIM
49

sparse mode (PIM-SM), PIM dense mode (PIM-DM), PIM sparse-dense
mode és Source Specific Multicast (SSM).

SO Secure Shell (551-I) Protocol a távoli hozzáférések esetén,
51 Felhasználók hozzáférésének kontrollja Radius és Tacacs+ alapon,

multidomain authentikáció támogatása, amennyiben egy porton IP
Biztonsági és hozzáférési

52 telefon és felhasználói PC is csatlakozik az eszköz legyen képes mind-
funkciók tekintetében

kettő esetén az azonositásra és a megfelelő VIAN-ba illesztésre.
támogatnia kell az alábbi
funkciókat: 53 Az eszköz legyen képes szűrést és hozzáférési kontrollt biztositani

Layer2forgalmak esetén is.

Az eszköz legyen képes szúrést és hozzáférési kontrollt biztositani lPv4
54

és lPv6 esetén is.

S A nyertes Ajániattevő feladatai

Műszaki megfelelőségi vizsgálat (teszt) egyenértékű termék meg-
ajánlása esetén
A szállítandó eszközök típusait reprezentáló egyedek műszaki megfelelőségi vizsgálatát (tesz
telését) az Ajánlatkérő ás az Ajánlattevő közreműködésével kell lefolytatni a szerződésterve
zetben meghatározottak szerint.
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6 Garanciális és támogatási (support) feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
hardver és szoftver jótállását a termék átvételétől számított 1 évig. A jótállással kapcsolatos
elvárásokat a Szerződés Tervezet tartalmazza.

7 Hivatkozott szabványok, ajánlások
A hivatkozott szabványok és ajánlások a következő oldalakon érhetőek el:
http://www.itu.int
https://www.ieee.org
https://www.ietf.org/
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2. számú melléklet a . nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattétell lap)



AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLATTÉTELI LAP

(A TÁBLÁZATOK SORAI SZABADON BŐVÍTHETŐEK)

„MHI projekt keretében hálózati eszközök beszerzése 4.” tárgyú közbeszerzési eljárás a
verseny újranyitásával

Ajánlattevő neve: Inviteeh Megoldások Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Edison u. 4.

Ajánlattevő neve: Dimension Data Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Ajánlattevő neve: FORNAX SI Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Táltos u. 1.

Ajánlattevő neve: Nádor Rendszerház Mt.
Ajánlattevő székhelye: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

Ajánlattevő neve: Xeopy Kereskedelmi és Szolgáltató KR.
Ajánlattevő székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.

Ajánlattevő neve: SIS Informatika Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.

KEF kód Termék Mennyiség, Nettó összár
(Termékazonos (szolgálta~s) mennyiségi egység Nettó egységár

(Ft) (Ft)hó) megnevezése

2 darab Cisco WS-C3850-48T eszköz konfiguráció Vagy azzal egyenértékű eszköz konHguráció

WS-C3850-48T- Cisco Catalyst
L 385O48PortData 2db 1348821 2697642

LAN Base
C3850-48-L-S C3850-48 LAN

Base to IP Base 2db 505277 1010554Paper RTU
License

NET SZOLG1 1 Garancia
8 kiterjesztése 12 hónap 27 154 325 848

(hónap)

2 darab Cisco WS-C3650-48PQ eszköz konfigurúció vagy azzal egyenértékű eszköz konfiguráció

WS-C3650- Cisco Catalyst
4SPQ-L 3650 48 Port PoE

4xlOG Uplink 2db 1 429 495 2 858 990
LAN Base - Há
lózati kapcsoló

C3650-48-L-E C3650-48 LAN
Base to IP 2db 1556876 3113752
Services Paper
RTU License

4



PWR-C2- 640W AC Config
640WAC 2 Power Supply

Spare - tápegység,
64OWACConfig 2db 159000 318000
2 Power Supply
Spare - Hálózati
eszköz tápegység

NET SZOLGI 1 Garancia
8 kiterjesztése 12 hónap 30 192 362 304

(hónap)

Összesen ár (nettó)2 10 687 090

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA, valamint 1 % + ÁFA közbeszerzési díj terheli.

Budapest, 2018. december 12.

Simon István
ügyvezető

Dimension Data Magyarország Kft., Invitech Megoldások Zrt.
FORNAX SI Kft., Nádor Rendszerház Kft., Xcopy Kit.
515 Informatika Kft. közös ajánlattevők meghatalmazott

képviselője

Az it a egadoti or randa a telni’ asol ap ..NetI’~ ajaitlat üra nit ndussze~en soraba
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NEMZETI INFOKO?’Q’1UNIKÁCIÓS
~z0LGÁLTATÓ ZEt 3. számú melléklet a. nyilvántartási számú

szerződéshez

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Dimension Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Dimension
Data Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Data Magyarország KR
Korlátolt Felelősségű Társaság

CéEie2vzék szám. EV szám, működési engedély szám, oírósági nyilvántartási szám, egyéb 01-09-696931 szám
(megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 12655085-2-43 Uniós adószám: HU 12655085

Kapcsolattartó adatai

Név: Berta Zsolt Beosztás: Senior Account Manager

Telefonszám: +36 30288 9581 E-mail cím: zsolt.berta@dimensiondata.com

Cím
Székhely (ország, irányítószánL váro.s~ utca, házszám):
Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):
Magyarország, 1537 Budapest, Pf.: 453/171

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):
Magyarország, 1537 Budapest, Pf.: 453/17 1
Cégnév: Dimension Data Magyarország KR
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin): Magyarország, 1537 Budapest, Pf.: 453/171

Számlavezető bank

Neve: Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10400968-00023130-00000005 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. I69.~.(l)]:
XIIIJA. fejezet, l69.*.~h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, l69.~.(p,gj]: NEM
‚ . . . Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.Forditott adozas [afa tv. 169.~.(n)]: . .

. ‚ . .. fejezet]: NEM VI. fejezet]:
Milyen tevekenyse~ alapjan: NEM . . . ..

Milyen tevekenyseg alapjan: NEM
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM NEM NEM

Dátum q?;.~Q! Cégsz rű aláírás:

PH
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4. számú melléklet a a. nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ

—

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONVLAT
Készült
Hely: Dátum:
Jelen vannak:
Váflalkozó/ SzálJító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláfrója) beosztása:
Nemzeti Infokornrnunikációs (a TIB jóváhagyój a)
Szolgáltató ZrL.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

. . Ajótállás kezdőidőpontja:Megjegyzes: . ‚ ‚Proj ektazonosito:
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, dokurnentáló 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.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Licencinformációs adatlap

LICENCÁTADÓ ALTAL KITOLTENDO
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi):
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma;

Licencátadó adatai ______________________________
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): ________________________________
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: ______________________________

Termékinformációk ______________________________
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma: ____________________________

Gyártó megnevezése: ______________________________
Mennyiség: ________________________________
Tennék egységára: __________________________

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): __________________________

Közbeszerzési díj (%): ______________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): __________ ______ ________

Sewer ±
Metrika: CAL

Egyéb
Szoüverkövetés vagy terméküissítés:
Szoüverkövetés thssítésre jogosít:
Szoltverkövetés időtartama (maintenance valid &om
to): ______________________

Előűzetés (subscription): _________________________

Előfizetés érvényességi ideje: ______ ______________

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights):
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights):
Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Users
Core
Nem
Nem

Installation
Processor
Igen
Igen

év.hó.nap
Igen
évWó.nap

Igen

Igen
Igen

Nem -

Nem

Nem
Nem
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Kitöltési útmutató

Nyilván tartást adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (‘7 karakter, SAP DM5
azonosító)

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésbenlmegrendelésben
licencátadói oldalról defrniált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha
a szoüverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést
végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.

Termékiijorinációk

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

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

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

Gyártó megnevezése: A szoftverterrnék gyártójának pontos neve.

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

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a száinlán feltüntetett pénznem-
ben.

Devizanem: (pl. HUF’, EUR, USD): A számla devizaneme.

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

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

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darab-
száma alapján licencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján
licencelendő.

Server CAL (Sen-er Client Access License ): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.

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

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

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

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy soűware assurance.

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

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetésidőtartama
kezdő- és végdátumrnal.

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

Előűzetés érvényességi ideje: A szoflver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szo flyer használat megengedett (pl.: enterprise vs stan
dard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szo lIver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.

-‚
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6. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében fog
lalt feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Dimension Data Magyarország Kit.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
Képviseletében eljár: Simon István ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Dimension Data Magyarország Kit. 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 szerződ ‘st a Közbeszerzési
es Ellatasi Fosgazgatosag jogosult felmondani, vagy attol elallni

Budapest, 2019 02 ~42..2

Simon István
ügyvezető

Dimension Data Magyarország Kft

2 ~‚ ~ (1) E törvény alkalmazásában

I. 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 átlam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térséeről 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:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás ás a terrorizmus finanszírozása megelözéséről és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megi smerhető.

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

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

hd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha). Jib) ás he) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

e,) az a civil szervezet és a vízitársulat. amely megfelel a kö\etkezó kltételeknek:
cc) “ezető tisztség’ iselöi megismerhetők.
eb,) a civil szer\ezet ás a « ízitársulat. alamint ezek vezető tisztségviselói nem átlátható szer\eze’hen nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer’ezet tagállamában ‚ag) ol”an államban ‚an. amellyel Mag~arorszógnak a
kettős adóztatás elkertiléséröl szóló egyezaiénve \an:
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