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mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

Vállalkozó
Cég neve ATOS Magyarország Kft.
(közbeszerzési vevőszolgálat):
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Képvisell: Hernádi József
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

Cég neve: Areus Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Cégjegyzék szám: 0110 047135
Adószám: 23469507-2-41
Baakszámlaszám: 11600006-00000000-64985936
Képviseli: Nagy Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: Poll Computer PC Kft.
Székhely: 2613 Rád, Liget utca 3.
Cégjegyzék szám: 13 09 081942
Adószám: 11820534-2-13
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Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

Cég neve: RacioNet Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
Cégjegyzék szám: 0110045565
Adószám: 13846606-2-44
Bankszámlaszám: 10102093-56990600-01000008
Képviseli: Schmidt Pál
Képviselő titulusa: általános vezérigazgató-helyettes

Cég neve: SERCO Kft.
Székhely: 1037 Budapest Bécsi űt 314.
Cégjegyzék szám: 01 09 709321
Adószám: 12906240-2-41
Bankszámlaszám: 10102237-61905800-01004008
Képviseli: Wéber Tamás
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Silicon Computers Kft.
Székhely: 1118 Budapest, Zólyomi Út 23.
Cégjegyzékszám: 0109465189
Adószám: 12095144-2-43
Bankszámlaszám: 14100000-11470849-01000001
Képviseli: Lehoczki Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

Cég neve: WSH Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki Út 97.
Cégjegyzék szám: 01 09461038
Adószám: 12048898-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285
Képviseli: Nemes Csaba
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/20l7 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése” tárgyban (1. rész: x86 ) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és az Vállalkozó között
keretinegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
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KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 60.000.000.000 forint ± Ma.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiak
ban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Vállalkozó,
az Areus Infokommunikációs Zrt. a Szerződést — meghatalmazás alapján— a(z) összes közös ajánlat-
tevő nevében írja alá.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemle
ges felelősséget vállalnak.

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánitja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező mű
szaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

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

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„ NISZ Zrt. belső vállalati infrastruktúrájához SAN switchek és gyártói támogatás beszerzése”
tárgyú eljárásban Megrendelő megrendeli, az Vállalkozó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben
(műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék
és árlista) szerinti nevesített elemekből álló alábbi termékek szállítását és szolgáltatás nyújtását.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a(z) Areus Infokommuniká
ciós Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:
3.1. Vállalkozó a jelen szerződés keretén belül szállítandó a Műszaki leírásban meghatározott termé
keket a Szerződés hatályba lépését követő 30. napig köteles leszállítani. Megrendelő előteljesítést el
fogad.

3.2. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Megrendelő rendelkezzen a 320/2015. (X.30.)
Kora rendelet 13. *-a szerinti záró tanúsítváimyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is) továbbá Meg
rendelő és a Belügyminisztérium között 2018.4. negyedéves „Közszolgáltatási Szerződés a központo
sított informatikai és távközlési szolgáltatások nyújtásáról” szerződés megkötésre és hatályba lépésre
kerüljön.

3.3. A szerződés a 3.2. pontra figyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:

a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 3.2. pont szerinti feltételek együttesen teljesülnek, úgy a ha
tálybalépés időpontja a szerződés mindkét Fél által történő aláírása.

b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 3.2. pont szerinti valamennyi feltétel, úgy a
hatálybalépés időpontja az azt követő 2. munkanap, hogy a 3.2. pont szerinti eset fennáll.

3.3.1. Megrendelő vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót, amint létrejön közötte to
vábbá a Belügyminisztérium között a jelen szerződés fedezetét megteremtő, 3.2. pontban hivatkozott
szerződés.

3.4.Felek jelen szerződést annak aláírásától számított határozott időre kötik. Jelen szerződés
akkor szűnik meg, ha Felek jelen szerződésben meghatározott feladataikat teljesítik.
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3.5.Vállalkozó a szállítást megelőzően legalább 2 munkanappal köteles értesíteni Megrendelő
kapcsolattartóját a szállítás pontos időpontjáról.

3.6.A Műszaki leírás 6. pontja szerinti jótállást és üzemeltetés-támogatást Vállalkozó 36 hó
napig köteles biztosítani.

4. A teljesítés helye:

4.1. Vállalkozónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket, továbbá a gyár
tói támogatásról szóló igazolást papír alapon Megrendelő 1149 Budapest, Róna utca 54-56. számú
helyszínen található raktárába kell leszállítania.

4.2. Vállalkozó a gyártói támogatásról szóló igazolást, továbbá Megrendelő kapcsolattartója részére is
köteles átküldeni elektronikus levélben.

5. A teljesítés módja

5.1. Vállalkozó jelen szerződésben foglalt feladatait teljesíti, amennyiben a Műszaki leírás szerinti
valamennyi feltételt teljesíti, valamennyi a Műszaki leírásban és jelen szerződésben meghatározott
dokumentumot szállítja.

5.2. Vállalkozó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű haszná
lathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Megrendelő által kijelölt személyek részére elvégezni.

Vállalkozó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek átadni:
- a Műszaki leírás szerinti gyártói támogatásról szóló igazolás,
- a Műszaki leírásban megjelölt egyéb dokumentumokat.

5.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára b~’~kor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesí
tenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont
szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. fejezetében foglaltak alkalmazását.

5.4. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfe
lelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Vállalkozó
egyidejű késedelmét kizárja.

5.5. Vállalkozó Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

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



5.7. Vállalkozó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség —

jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

5.8. Megrendelő előírja a Kbt. 136. * (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésének alkalmazását.

5.9. Vállalkozó a szállítandó a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban,
gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Vállalkozó köteles a termékeket úgy
csomagolni, hogy azokat a száflítás során semmilyen sérülés ne érje. Az átvételt követően a termékek
csomagoló anyagának elszállítása Vállalkozó feladata.

5.10. Vállalkozó feladata a termék Megrendelőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) átvétele és elhelyezése a termékeken. Megrendelő igénye
esetében továbbá a projektre utaló, a projekt megnevezésével ellátott matricát (továbbiakban: matrica)
is el kell helyeznie Vállalkozónak a terméken. Vállalkozónak a terméken a vonalkódot illetve a matri
cát jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kelt elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne
zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.

5.11. Vállalkozó köteles a szerződés hatályba lépését követő 10 naptári napon belül felvenni a kap
csolatot Megrendelő kapcsolattartójával, a vonalkódokkal (és adott esetben matricákkal) kapcsolatban.

5.12. Vállalkozó köteles a Műszaki leírásban foglalt részletes követelmények szerinti jótállást és gyár
tói támogatást biztosítani.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Az Vállalkozó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 2. számú mellék
letben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. A Vállalkozót megillető díj teljes összege: 24.803.788,- Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
Ruszonnégymillió-nyolcszázháromezer-hétszáznyolcvannyolc forint ± közbeszerzési díj + ÁFA.

6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hoza
tallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a
jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított érté
ke, mértéke 2% + Ma. A közbeszerzési díjat Megrendelő a Vállalkozón keresztül fizeti meg a KM
szabályai szerint, annak összege a számlán külön soron kerül feltüntetésre.

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

6.5. Vállalkozót ajelen 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. A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.
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7.2. Vállalkozó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit a Vál
lalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3.sz. melléklet) alapján, annak kiállítá
sát követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek. Vállalkozó egy számla
kiállítására jogosult.

7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesí
tést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet), az azt alátámasztó szállítólevél és átadás-átvételi bizony
lat.

7.4. Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a MSZ Nemzeti hifokonmiunikációs Szolgáltató Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság nevét, címét és által megadott belső azonosításra szolgáló vállalkozási
szerződés számot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa w.) szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

7.5. A számlát Megrendelő a számla igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki, a
Ptk. 6:130. 5 szerint, a Kbt. 135. 5(1), és (6) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően.

7.6. Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a számlák kiállítása és kiegyenlítése a
jelen fejezetben meghatározottak szerint, magyar forintban (HUF) történik.

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

7.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. 5(1) bekezdése szerinti kése
delmi kamat illeti meg. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyi
ben Vállalkozó a számlát nem a jelen fejezetben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.9. Megrendelő, Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok) meg-
jelölésével küldi meg Vállalkozó részére. Vállalkozó jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződésben
foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának befogadását a Megrendelő nem tagadhatja
meg.

7.10. A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Meg
rendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.

7.11. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. 5(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
A Kbt. 136. 5(2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles az egyedi szer
ződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között j ogsegély
igénybevétele nélkül.

7.12. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.
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7.13. Vállalkozó a baukszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladékta
lanul értesíteni.

7.14. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A szám
lán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.15. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 6. sz. melléklet kitöltésével
és a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

7.16. Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1. Megrendelő ajelen szerződés keretén belül leszállitott termékeket, továbbá az 5.2. pont szerin
ti dokumentumokat mennyiség alapján átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át
hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között.

8.2. Vállalkozó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Megrendelő képviselő
je részére. A szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát. Felek az átadás-átvételről jegyző
könyvet vesznek fel. A jegyzökönyvön fel kell tüntetni az átadott termékek azonosítását szolgáló vo
nalkódot.

8.3. Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból megállapítha
tóak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok,
- Vállalkozó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
- Vállalkozó a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges 5.2. pont
szerinti dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.
- a vonalkódok elhelyezésre kerültek-e a leszállított termékeken

8.4. Megrendelő az átvételt a szállítólevél és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja.
Megrendelő az átvételt megtagadja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumokból nem
állapíthatóak meg a 8.2. pontban felsorolt adatokat,
- Vállalkozó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
- Vállalkozó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű haszná
lathoz szükséges 5.2. pont szerinti dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok elekt
ronikus elérhetőségét.
- a vonalkódok nem kerültek elhelyezésre a leszállított termékeken

8.5. 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, amelynek átvételét Megrendelő
megtagadta,
- Vállalkozó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.
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8.6. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak ]e, melyre Jelen 8. fejezet rendelkezéseit kel] megfelelően alkalmazni azzal, bogy az ismé
telt átadás-átvétel időpontját Megrendelő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi
átvételt követően Megrendelő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.4.) jogo
sult elállni a szerződéstől.

8.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés Jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés követ
kezményeként megilletik. Megrendelő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, ame
lyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott szállítási feladatait teljesíti, ha a 8. fejezet sze
rinti átadás-átvétel sikeresen lezárult.

9.2. Megrendelő képviseletében a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására a 14.2. pontban
megnevezett személyek jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló Bizonylaton (a
továbbiakban: TIB) történik (3. sz. melléklet).

9.2. Megrendelő a Tm kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Vállalkozó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott dokumentu
mokat Vállalkozó le nem szállítja, át nem adja.

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

9.4. Megrendelőnek - az Vállalkozó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. JótáHás, támogatás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírásban foglaltak
szerint kiterjesztett jótállást és (gyártói) üzemeltetési támogatást vállal. A jótállási idő és a támogatás
kezdete a termékek mennyiségi átadás-átvételének időpontja.

10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Vállalkozó viseli.

10.3. Vállalkozó szavatolja, hogy ajelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valameny
nyi termék teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy jogosí
tott. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szel
lenii alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadaima vagy védje
gye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadá
lyozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót jelen
szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági

8



nyilatkozat esetén a Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkez
ményeinek alkalmazása mellett - a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.4. Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felelősségi körébe eső jogsértésből következő
en szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve
egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni, Vállalkozó pedig köteles a
perbehívást elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői
jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Vállalko
zó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Vállalkozó valóságnak nem
megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

10.5. Megrendelő a jótállás és üzemeltetés támogatás érvényesítése során bejelentéseit a Műszaki le
írásban előírt időtartamokban teheti meg, Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén:

E-mail Cím: support@areus.hu

Telefonszám: ±36 1 437 0586

11. Szerződésszegés, szerződést Biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amiért
Vállalkozó felelős, a 8. fejezet szerint az átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Vállalkozó — az
erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) %ggően — kése
delmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjá
tól napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a kése
delmesen teljesített mennyiség nettó értéke’

11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4. Jelen szerződés Vállalkozónak fekóható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére kötetes, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiú
sultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő, Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerző
dést azonnali hatáflyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződés
szegése miatt eláll.

11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KI”I X.2:2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

11.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatar
tani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvé
nyesítésére, illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a
teljesítés alól.

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

12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Váflalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül külö
nösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 10.4. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
d) Vállalkozó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

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

12.5. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Megren
delő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó Írásos felszólí
tása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

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

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

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze
rez valamely olyan jogi személy vagy személyes Joga szerint jogképes szervezet, amely tekin
tetében fennáll a 62. * (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely te
kintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

13. Titoktartás
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13.1. Vállalkozó vállalja, bogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartal
máról.

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hoz
hatják, 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 Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

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

13.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Meg
rendelő jogosult — választása szerint .. a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali ha
tállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogo
sult
Neve: Tulézi Tibor
Beosztása: Senior rendszerüzemeltető
Telefonszáma: +3617957201
e-mail címe: tulezi.tibor(ö~nisz.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Fischer Erik
Beosztása: konzulens
Levelezési címe: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Telefonszáma: ±36 30 444 8920
e-mail címe: erik.fischer@areus.hu

14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Megrendelő részéről teljesítés igazolására
jogosult
Bakos Béla ágazati igazgató Juhász Attila igazgató

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 kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek inegállapodnak, hogy a kapcsolattartók,
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teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról
a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett válto
zás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmó
dosításra nem jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerző
désszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-rnailben 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 Wállalkozóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellen
kező 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 eseménye
ket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul kö
vetkeznek 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 em
lített 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, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles Megrendelőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
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15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a szer
ződésszerű 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 Megrendelőnek 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. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán érvény
telenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

16.2. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés kere
tében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen köte
lesek egymást Írásban tájékoztatni.

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

16.4. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

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

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

16.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.

16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcso
latos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, to
vábbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatá
rozottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

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

I. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
5. számú melléklet: KM teljesülésigazolás
6. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

13



A szerződést a felek áttanulmányozás ás értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 eredeti példánybanjóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2019 Budapest, 2019.~

Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről:

~

Bancsics Ferenc Nagy Péter
vezérigazgató vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Áreus hfokommunikációs Zrt.
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Közös Ajánlattevők nevében

Anus hfokornmunikódós it.
1037 Bp., Montevideo u.S.
Adószám: 23469507-2-41
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1. számú melléklet
a .. !~ÁD~’nyi1vántartási számú szerződéshez

A NISZ Zrt. belső vállalati infrastruktúrájához SAN switch-ek beszer
zése

Műszaki melléklet

Készítette a Kormányzati adatközpont és Infrastruktúra üzemelteté
si igazgatóság
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1 A beszerzés tárgya

A beszerzés Célja SAN switch-ek szállítása az alábbiak szerint.
A NISZ Zrt. saját vállalati in&astruktúrájában üzemelő SAN switch-ek elavult típusok és por
tok számát tekintve kevésnek bizonyulnak a növekvő igények kiszolgálására. Jelen beszerzés
Célja a meglévő, elavult és kis kapacitású eszközök kiváltására 2 db. modern, 48 portos SAN
switch beszerzése 3 év gyártói támogatással.

2 Általános rendelkezések

2.1 Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előirásokra,
ameimyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszer
zés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenység
re, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, aján
latkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevé
kenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfo
gad. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia kell az Ajánlattételi fe]hívásban részlete
zettek szerint.

3 Míntakonfiguráció

Cikkszém Megnevezés Mennyiség

e-701-03052 DS-6510R-B 48P/48P 16GB RTF ENT SWITCH 2
A3552499 lYr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garancia 6

4 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

4.1 A hardver elemekkel kapcsolatos ajánlattétel! elvárás
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

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

- Fizikai méretek (Rack Unitban és mélységben)
- Hőkibocsátás
- Maximális villamos energiaigény (kVA)
- Eves átlagos villamos energiaigény (kWh)
- Üzemi hőmérséklet tartomány
- Uzemi páratartalom tartomány
- Teljes kon5guráció tömege
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4.2 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások
A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifütóként semmilyen módon megje
lölt 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.

‚ ‚ 4 . .

K-i A tápellátás szabványos 230/400V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a
hűtési igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a megajánlott konfigu
rációra vonatkozólag maximális terhelés esetén 15 kW-t. Az ajánlott konfigurá
dó géptermi elhelyezése 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, 47 U 600 mm x 1200 mm
rackszekrénybe.

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

Környezeti igények

~—
K-S Kizárólag az érvényes szabványoknak megfelelő hűtést vagy villamos ellátást

igényeljen.

Megbízhatóság
Á ~ ‚ ~ .. .

K-6 Kétoldali (redundáns) villamos betáplálás lehetőség (rackszekrény, aktív fogyasz
tók)

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

4.3 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosítandó általá
nos kiegészítők, elvégzendő feladatok
~-

K-S A több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközök, csatlako
zók és kábelek. ________________ _______

K-9 A megajánlott eszközök fizikai összeszereléséhez - és a 600 mm x 1200 mm alap
területű, 47 U magas rackszekrényekbe történő beszereléséhez szükséges min
den eszköz, alkatrész.

K-b Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközök leszállítása Aján
latkérő budapesti telephelyére.
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K-li Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A vo
nalkódos matricákat Ajánlatkérő biztosítja.

4.4 Eszközök elhelyezése

K-12 Az eszközök a rendelkezésre álló (Ajánlatkérő által biztosított) 600 mm x 1200
mm alapterületű, 47 U magas rackszekrényekben kerülnek beépítésre az Aján
latkérő által.

S A szállítandó termékekkel kapcsolatos specifikus elvárások

6 Jótállási és üzemeltetés támogatási elvárások mindegyik részaján
lat esetén

Az Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre 36 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást kell
biztosítania a szerződéstervezetben továbbá az alábbi táblázatban részletezettek szerint. A
jótállási és üzemeltetés támogatási idő kezdete a termék mennyiségi átvételének időpontja.
A jótállásra és az üzemeltetési támogatásra vonatkozó feltételek:

J-2 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia __________

J-3 A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznia
. hibat bejelento szemel’, neve, beosztasa,
. meghibasodott termek azonosito adatai (tipus, gyari szam),
. eszlelt hibajelenseg leirasa,
. hibabejelentés száma. _________ __________

J-4 Az Ajánlattevőneka bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie és az

T-i SAN portok száma switchenként legalább 48db. 4/8/16 Gbps sebességű (full
line rate) 16Gbps SFP+ portokkal, transceiver-ekkel (MM) és patch kábelekkel
(5m)

T-2 Elvárt támogatott port típusok:
E D_port,
E E_port,
a EX_port,

F_port,
a M_port,

T-3 48db. fizikai csatlakozó switchenként, melyből mindegyik aktív port
T-4 Tápellátás, hűtés: teljes kiépítésű, redundáns, a 230 V-os, üzem közben cserél

hető tápegységek (a tápegységek önmagukban is képesek legyenek a teljes
áramfelvétel mellett üzemelő switch-et kiszolgálni)

J-i Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg
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ajánlatában vállalt időn belül el kell hárítania a hibát.
J-5 Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási és üzemelte

tés támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő
jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvé
geztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli.

i-6 A jótállási és üzemeltetés támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos
valamennyi költséget — így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget — az Ajánlattevő viseli.

J-7 Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publiku
san hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez

i-s Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kap
csolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét
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2.számú melléklet
a . .4D/Sat~’.. nyilvántartási számú szerződés
hez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

KEF kód (Termék- Mennyiség Nettó egységár Nettó összár (Ft)Termék (szolgáltatás) megnevezéseazonosító) (db) (Ft)

e-701-03052 DS-6510R-B 48P/48P 16GB RTF ENT SWITCH 2 11 874 008 23 748 016

lYr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garan
A3552499 . 6 175 962 1 055 772

cia

Összesen ár (nettó) 24 803 788
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NISZ

3. számú melléklet
a~nyilvántartási számú szerződéshez

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

MIE-75913/5

Készült
Hely Dátum

Jelen vannak:
Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TlB aláírója) (a Tl~ jóváhagyója)
Nemzeti lnfokommunikációs
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, át
adás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés
a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A tent jelzett és archivált dokumen
tumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
aszerzá’désben meghatározottegyéb devizában Devizanem: ~rték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)



4. számú melléklet
a . .‚ Q’~33Á2’ nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről

Ny ilatkozattevő:
Cég neve: Areus Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Cégjegyzék szám: 0110 047135
Adószám: 23469507-2-41
Bankszámlaszáin: 11600006-00000000-64985936
Képviseli: Nagy Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Areus Infokommunikációs Zrt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

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

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

Budapest, 2019. 03. ~f’ ~JJJ3 Ar3us~rSoomml~n;kácósZ~t,

Nagy Peter Adósz~ím: 23459507-2~4i
vezerigazgato

Areus hfokonMnunikációs Zrt.
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5. számú mejléklet
a .. (Q&~9L’)~. nyilvántartási számú szerződéshez

KIVI teljesülésigazolás

Keretmegallapodas adata: Teljeaulesl osszegek Szerzűdesek Oev:zak Termekkategorlak Excel export

Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolód6 szolgáltatászo~~se(xC6).KM01SR~171

KM keretösszege Eljárás teljesülése (Visszaigazoltmegrendelések) (nettó Ft) Eljárás teljesülése (%)

60000000000 1781965511478 29.7

[ fl Eljárás adatlapja
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N I S Z 6. számú melléklet

a . ~ ~‘. nyilvántartási számú szerződéshez

NiHE-7591Ó18/5
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Telj es név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek rnegfelelóen):
Areus hfokommunikációs Zrt. Areus Zrt.
Cépie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfeleló’ aláhúzandó): 01-10-047135

Adószám: 23469507-2-41 Uniós adószám: HU23469507

Kapcsolattartó adatai

Név: Nagy Dániel Beosztás: konzulens

Telefonszám: ±36 30 205 9737 E-mail cím: danie1.nagy(~iareus.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószánt város, utca, házszám):
Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 5.

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

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószátn, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: Erste Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme: HUF
11600006-00000000-64985936

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. 169.~.W]:
XIIIJA. fejezet, 169.@.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
NEM fejezet, 169.~p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.~.(n)]:NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. KWA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM törvény]: NEM

NEM

Dátnm~&C~

25 2U5 lrsoknmm nikácós Lt.
1037 Bp., Montevideo u. 5.
AdóSZám 23459507-2-41




