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Preambulurn

Vevő Pont-pont mikrohullámú adatáhiteli rendszer kialakításához szükséges berendezése/c
szállítása és kapcsolódó oktatási szolgáltatás nyújtása ‚ tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (további
akban: közbeszerzési eljárás) folytatott Ic (az eljárást megindító felhívás azonositószáma
2019/S 044-100077). Az eljárásban Eladó, mint Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlatot. így Vevő 2019. július 29-én megküldött összegezésében Eladót nevezte
meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen adásvételi szerződést kötik.

A Felek közötti jogviszonv tartalmát jelen szerzodes és annak mellékletei határozzák meg.
Amennyiben valamely. a szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére. vagy a
Felek közötti vitás kérdésre a jelen szerződés és annak niel]ék]etei nem tartalmaznak rendel
kezéseket:

- a végleges közbeszerzési dokumentumokban. azaz a
• a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tújékoztatásokhan.

az ajánlati felbívásban és
a Dokumentációhan

— Eladó ajúnlatáhan
töglaltak az iránvadóak.
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1. A szerződés tárgya, értéke

1.1. Vevő megrendeli ás megveszi, Eladó eladja, leszállítja Vevő Pont-pont mikrohullámú
adatátviteli rendszere (továbbiakban: Rendszer) kialakításához szükséges
berendezéseket (hardvereket és szoftvereket) jelen szerződésben részletezettek szerint.

1.2. Eladónak jelen szerződés keretében jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott berendezéseket kell leszállítania a Rendszer kialakításához szükséges
mennyiségben. A jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott berendezések
műszaki minimumkövetelményei jelen szerződés 2. számú mellékletében kerültek
meghatározásra.

1.3. A jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott berendezésekből szállítandó
pontos mennyiségek jelen szerződés 4.1.1 pontja alapján kiadásra kerülő egyedi
megrendelésekben kerülnek meghatározásra.

1.4. Jelen szerződés tárgyát képezi Vevő munkatársainak oktatása jelen szerződés 4.2
pontjában valamint jelen szerződés 2. számú mellékletének 2.5 pontjában
szabályozottak szerint.

1.5. Jelen szerződés értéke 105.000.000,- Ft ± ÁFA, azaz százötmillió forint ± általános
forgalmi adó, melyből:

a) a fix rész értéke: 87.346.140,- Ft + AFA, azaz nyolcvanhétmillió
háromszáznegyvenhatezer-száznegyven forint ± általános forgalmi adó

b) az opció értéke 17.653.860,- Ft ± AFA, azaz tizenhétmillió
hatszázötvenháromezer-nyo lcszázhatvan forint + általános forgalmi adó

1.6. Az 1.5 pontban meghatározott opciót Vevő nem köteles lehívni. Eladó jelen pontban
foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen
kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Vevő az 1.5 pontban meghatározott
opciót nem vagy nem teljesen hívja le a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott
határidő lejártáig. Vevő az opció rendelkezésre tartásáért külön díjat nem fizet.
Megrendelő az opciót jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig
jogosult lehívni (egyedi megrendelés kibocsátásával). Opcióból történő lehívás esetén
az egyedi megrendelés teljesítésére jelen szerződés rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

2. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

2. 1. Vevő jelen szerződés alapján egyedi megrendeléseket (berendezések szállítására,
oktatás tartására) jelen szerződés hatálybalépésétől 2019. 10. 31-ig jogosult kibocsátani,
azzal, hogy az egyedi megrendelés teljesítésének határideje:
a) berendezések esetében nem lehet rövidebb 13’ munkanapnál,
b) oktatás esetében nem lehet rövidebb 30 munkanapnál.
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2.2. Felek jelen szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a 2.1 pont alapján kibocsátott
egyedi megrendelések teljesítési határideje nem lehet későbbi, mint 2019. december 31.
Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele az alábbi feltételek együttes teljesülése:
a) a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015

(X.30) Konn rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2)
bekezdésének megfelelően a 320/2015. Konn rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b)
pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A
320/2015. Korm. rendelet 13. * (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés
hatálybalépéséhez nem szükséges a záró tanúsítvány kiadása.

b) a szerződés fedezetét megteremtő, 1863/2017. (Xl. 29.) Konn. határozat
végrehajtása érdekében Magyarországnak a schengeni határszakaszain történő
NTG-ZR}I hálózat fejlesztéséről megkötött Közszolgáltatási szerződés Vevő és a
Belügyminisztérium közötti módosítása hatályba lépjen a Közszolgáltatási
Szerződés időbeli hatályának meghosszabbítására vonatkozóan. Eladó jelen pontban
foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen
kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha jelen szerződés olyan okból nem
lép hatályba, amelyért Vevő nem felelős2.

2.3. Vevő haladéktalanul tájékoztatja Eladót a 2.2 pontban meghatározott feltételek
teljesüléséről (a szerződés hatálybalépéséről) vagy annak meghiúsulásáról.

2.4. Amennyiben a 2.2 pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően
teljesül, a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja.
Amemiyiben a 2.2 b) pont szerinti Közszolgáltatási szerződés módosítása 2019. október
31-ig nem kerül aláírásra, jelen szerződés minden további jogcselekmény nélkül
megszűnik.

2.5. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek
mindegyike teljesíti.

3. A teljesítés helye

3.1’ Eladónak a jelen szerződés 4.1.1 pontja alapján megrendelt berendezéseket Vevő 1148
Budapest, Róna u. 54-56. szám alatt található raktárába kell leszállítania és átadnia.

3.2, Eladónak a jelen szerződés 1.4 pontja szerinti oktatást a 4.2.1 pont szerinti egyedi
megrendelésben meghatározott budapesti helyszínen kell megtartania.

4. A teljesítés módja

4.1 A berendezések szállításával kapcsolatos előírások

4.1.1 Vevő berendezések szállítására vonatkozó konkrét igénye felmerülésekor egyedi
megrendelést bocsát ki. melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- szállítandó berendezések (hardver, szo~ver) megnevezése (gyártmány, típus
megadása) és berendezésenként a szállítandó mennyiség (azzal. bogy egy egyedi

A 22 a) poni 5/erinij tanúsi” án’ je en szcr~6dés aláirásaig kiadásra keruli. A 2.2 M poniban hi’a’kozon Közs,olgalta’ási S,erzódés mádo—
siiásielen szerzMés akUrásáig nem kerüh aláirásra.



megrendeléssel maximum 10 link kialakításához szükséges berendezések
szállítása rendelhető meg),

- a teljesítés határideje, figyelemmel jelen szerződés 2.1 a) pontjában megadott
határidőre,

- az egyedi megrendelés ellenértéke, (amely jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott árak, egységárak alapulvételével kerül megállapításra és amely
tartalmazza az egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatosan Eladót megillető
teljes ellenértéket)

4.1.2 Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó berendezéseket új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, bontatlan gyári csomagolásban köteles leszállítani.
Eladó köteles a berendezéseket Úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során
semmilyen sérülés ne érje.

4.1.3 Eladó valamennyi hardverhez köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által
előírt tartozékot is), annak fizikai össze- és beszereléséhez szükséges alkatrészt,
valamint (amennyiben értelmezett) az előírt fünkcionalitáshoz szükséges licenceket
Vevőnek átadni.

4.1.4 Eladó valamennyi hardverhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé
tenni az adott hardverre vonatkozó, annak rendeltetésszerű és jogszerű használatához
szükséges valamennyi dokumentumot (igy különösen kezelési (használati) útmutatót,
forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, installációs kézikönyvet,
felhasználói kézikönyvet, adminisztrátori kézikönyvet). Eladó köteles továbbá Vevőnek
hardverenként 1 db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban, ha
magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven)
átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni. A jótállásra vonatkozó
okmányokon fel kell tüntetni az berendezés gyártási számát valamint a jótállás
időtartamát.

4.1.5 Eladó köteles Vevőnek átadni a jelen szerződés keretében szállítandó szofiverek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot,
(amennyiben szükséges) az aktiválási kódot és a liccncek regisztrálását igazoló
dokumentumot. Eladó különösen köteles Vevőnek átadni a jogszerű használathoz
szükséges mindennemű licence igazolást, licence kulcsot, a gyártói támogatásra
(jótállásra) vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos
használathoz szükséges minden eszközt, dokumentumot a felhasználói szintű
hozzáférhetőség mértékéig és mennyiségben.

4.1.6 Eladó köteles legalább a berendezések szállítása előtt három munkanappal írásban
értesíteni Vevő jelen szerződés 14.1 ab) pontjában meghatározott kapcsolattaitóját a
szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított
termék tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A
szállítás és az átvétel közötti időben a berendezés(ek) örzéséről Eladó költségére és
veszélyére Vevő gondoskodik.

4.1.7 Eladó a 4.1.6 pont szerinti hejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára
azon gépjármű(vek) rendszámát, amely(ek) az berendezéseket a teljesítési helyére
szállítj(ák).



4.2 Oktatással kapcsolatos előírások

4.2.1 Vevő a jelen szerződés szerinti oktatás megtartására vonatkozóan egyedi megrendelést
bocsát ki, melynek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- az oktatás időpontjai turnusonként, t~gyelemmel jelen szerződés 2.1 b) pontjában

megadott határidőre.
- a teljesítés helye(i), figyelemmel jelen szerződés 3.2 pontjában foglaltakra,
- az egyedi megrendelés ellenértéke (amely tartalmazza az egyedi megrendelés

teljesítésével kapcsolatosan Eladót megillető teljes ellenértéket).

4.2.2 Az oktatást mindkét alkalommal, azonos tartalommal, magyar nyelven kell megtartani.
Az oktatás keretében Eladónak a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
berendezések (berendezéscsalád) telepítéséhez, beüzemeléséhez, napi üzemeltetéséhez
szükséges szaktudást kell átadnia.

4.2.3 Eladó köteles az első turnus oktatása előtt legalább 10 munkanappal Vevő részére e
inailben megküldeni az oktatásához szükséges oktatási tematikát, amelyet a 4.2.2
pontban meghatározottakra tekintettel kell összeállítani.

4.2.4 Vevő 5 munkanapon belül nyilatkozik az átvett oktatási tematika elfogadásáról vagy
észrevételei megküldésével annak elutasításáról. Eladónak, amennyiben Vevő az
oktatási tematikát elutasítja, 5 munkanapon belül kell a módosított oktatási tematikát
ismételten jóváhagyásra Vevőnek benyájtania. A módosított oktatási tematika
elfogadására jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az oktatás
iriegkezdésének feltétele az oktatási anyagtematika Vevő általi jóváhagyása.

4.2.5 Eladó minden oktatás megkezdése előtt az oktatásban részesítendő szakemberek
számára a Vevő által elfogadott, a megtartandó oktatás jóváhagyott oktatási tematikája
alapján készített, az elhangzottak követésére alkalmas oktatási segédanyagot ad át (papír
alapon vagy elektronikus formában). Vevő oktatásban részesített szakemberei az
oktatáson való részvételüket jelenléti ív aláírásával igazolják.

4.3 Teljcsítéssel kapcsolatos további előírások

4.3.1 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások:

4.3.1.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 5. számú melléklete 1. pontjában
inegnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg Jelen szerződés 5. számú melléklete 2.
pontjában megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett alvállal
kozók) köteles igénybe venni.

4.3.1.2 A Jelen szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutód
lás eseteit is). illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az eset
ben szüntethető meg. ha Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel
is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbe
szerzési eljárásban az adott szervezettel együtt Felelt meg.



4.3.1.3 A 4.3.1.2 pont szerinti, Új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó
igényt írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (alvállalko
zó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése
során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell a 4.3.1.2
pont szerinti elvárások teljesülését.

4.3.1.4 Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon Felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 4.3.1 pont elő
írásainak betartása mellett. További — a 4.3.1.3 pont által szabályozott körbe nem tarto
zó — alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teije
sítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoztat
ni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerző
dés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról
nyilatkozni, bogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési el
járásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.3.1.5 Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesí
tésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, szék
helyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezé
sének az időpontját. Az olyan szervezet esetében, amikor a szervezet közreműködése a
szerződés teljesítésében — a 4.3.1.2 pontban, a Kbt. 138. * (2) bekezdésében meghatáro
zottak szerint — kötelező, Eladó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyúj
tani a 4.3.1.3 pont szerinti dokumentumokat.

4.3.1.6 Szerződő Felek megállapodnak, bogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvál
lalkozókban bekövetkező, jelen (4.3.1) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

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

4.3.3 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreinűködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladó ajelen pontban szabályozottak megsértésével
von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek
e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

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

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



4.3.6 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

5. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

5.1.1 Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő berendezéseket átadás-átvételi eljá
rás keretében a teljesítés helyén veszi át.

5.1.2 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének,
valamint jelen szerződés számának) aláírásával igazolja.

5.1.3 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, azonosításra alkalmas adatai (p1. gyártási száma,

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

5.1.4 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.

5.1.5 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztes
ség követelményének ~gyelembevételével állapították meg.

5.2 Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.2.1 Vevő az egyedi megrendelés teljesítése keretében szállított termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében (mely mennyiségi átvételből áh) a teljesítés helyén veszi át munka
napokon hétfótől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között.
Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja he a ter
mékeket. Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szál
lítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére
Vevő gondoskodik.

5.2.2 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi. hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel.
b) Eladó az egyedi megrendelésben meghatározott terméket szállította-e Ic1
c) a tennék megfelel-e jelen szerződés 4.1.2 pontjában meghatározott előírásoknak.
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges

valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékot is).



e) Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges doku
mentumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,

I) Eladó a termékkel együtt átadta-e a műszaki dokumentációt vagy megadta-e annak
elektronikus elérési helyét,

5.2.3 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem az egyedi megrendelésben meghatározott terméket szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállitólevélen feltüntetett mennyiség-

gel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.1.2 pontjában meghatározott

előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetéssze

rű használathoz szükséges tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetéssze

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

~ Eladó a termékkel együtt nem adta át a műszaki dokumentációt és nem adta meg
annak elektronikus elérési helyét sem,

5.2.4 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a jelen 5.2 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmaz
ni.

5.3 Szoftver Ikencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.3.1 Az átadás-átvétel mennyiségi átadás-átvételből áll.

5.3.2 Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a jelen szerződés során az egyedi
megrendelés keretében szállítandó szoűver(ek)hez tartozó, 4.1.5 pontban előirtakat át
adta-e.

5.3.3 Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljeskörűen adta át a szállí
tandó szoűver(ek)hez tartozó, 4.1.5 pontban foglaltakat.

5.3.4 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett szoüverekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a jelen 5.3 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmaz
ni.

6. TeJjesítésigazolás

6.1. Jelen szerződés alapján kibocsátott egyedi megrendelés az alábbi esetekben tekinthető
teljesítettnek:
a) berendezés szállítására vonatkozó egyedi megrendelés esetén, ha az egyedi

megrendelésben meghatározott valamennyi berendezést Vevő átvette (a
berendezések mennyiségi átvétele sikeresen lezárult),

b) oktatás megtartására vonatkozó egyedi megrendelés esetén, ha a jelen szerződés
1 .4 pontja szerinti oktatásokat Eladó megtartotta.

6.2. Eladó a 6.1 pont szerinti teljesítést követő 3 munkanapon belül köteles átadni Vevőnek

C,



a) berendezés szállítására vonatkozó egyedi megrendelés esetén, az egyedi
megrendelésben meghatározott valamennyi berendezés átvételét igazoló
szállítólevel(ek) egy-egy példányát,

b) oktatás megtartására vonatkozó egyedi megrendelés esetén az oktatási tematika
Vevő általi elfogadását igazoló nyilatkozatot, valamint az oktatás(ok)on felvett
jelenléti íve(ke)t,

melyek átvételét követő 5 munkanapon belül Vevő kiállítja az adott egyedi megrendelés
teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen
szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).

6.3. Vevő valamely Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg
Eladó annak kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot nem vagy nem
teljeskörűen adja át.

7. Árak, díjak

7.1 A jelen szerződés keretében szállítandó berendezések egységára jelen szerződés 1.
számú mellékletében került rögzítésre.

7.2 Jelen szerződés t.4 pontja szerinti oktatásért Eladót megillető díj 2.774.872,- Ft ± ÁFA,
azaz kettőmillió -hétszázhetvennégyezer-nyolcszázhetvenkét forint ± általános forgalmi
adó.

7.3 Felek rögzítik, hogy az általános forgahiú adó mértékére a teljesítéskor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

7.4 A jelen szerződés 1. számú mellékletében valamint a 7.2 pontban meghatározott
egységárak, árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.

8. Fizetési feltételek

8.1 Eladó a jelen szerződés alapján őt megillető díjra számla ellenében jogosult, amit az
Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását
követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

8.2 Eladó a jelen szerződés teljesítése során egyedi megrendelésenként egy számla
benyújtására jogosult.

8.3 Eladó jelen szerződés teljesítése során a számlához tartozó díjra a számvitelről szóló
2000. évi C’. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla
ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult.

8.4 Eladó tudomásul veszi. hogy a Teljesítést Igazoló Bizonylattal igazolt, adott egyedi
megrendelés teljesítéséért őt megillető díj a Kbt. 135. * (1), (5) bekezdéseiben valamint
a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) hekezdésében meghatározottaknak megfelelően. adott számlához
tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását követően kiállított számla ellenében, a
számla Vevő általi kézhez”aelét követő 30 napon belül banki átutalással kerül
kifizetésre. A számla kötelező melléklete a hozzá tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat
és az egyedi megrendelés keretében szállított szofiver liceneekre kitöltött a kitöltött
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Licencinformációs adatlap (melynek mintáját jelen szerződés 6. számú melléklete
tartalmazza). Vevőnek a Licencinformációs adatlapon nem kell kitöltenie a hardverek
működéséhez szükséges kiegészítő szoftverekre.

8.5 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1189 Budapest, PL 133.) küldi.

8.6 Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a Vevő által megadott belső azonosításra szolgá

ló szerződés számot, valamint a szerződés tárgyát
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afatv.) 169. *-a szerinti előírásoknak,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított berendezések valamint nyújtott szol

gáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és annak TEAOR számát, fizetési
határidőként a 30 napot,

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

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

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

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

8.9 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 8.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

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

8.11 Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefl~ggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontjai szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

9. Jótállás, szoftver támogatás és jótállás körébe tartozó hibajavítás

9.1 Jelen szerződés keretében szállított berendezések jótáflási idejét jelen szerződés I. szá
mú melléklete tartalmazza. A jótállás kezdete valamennyi. jelen szerződés keretében
szállított berendezés esetében a tennék átvételének az időpontja.

9.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított berendezések szerződéssze
rű minőségéért. Eladó garantálja. hogy a leszállított berendezések megfelelnek adott be
rendezéssel szemben jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki
minimum követelményeknek. továbbá. hogy jelen szerződés keretében leszállhott bard—
verek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag. gyártási és egyéb) hibától.
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9.3 Jótállás körébe tartozó hibabejelentését Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg a
hét minden napján 0:00-24:00 óra között:
- Fax szám: +36 1 467 7049
- E-mail cím: helpdesk~scinetwork.hu
- Telefonszám: +36 1 666 3777
Telefonon megtett hibabejelentést Vevőnek 60 percen belül írásban is meg kell erősíte
nie.

9.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód száma),
- észlelt hibajelenség leírása,
- hibabejelentés száma.
A bejelentett hibát Eladónak 4 órán belül vissza kell igazolnia.

9.5 Hardver meghibásodása esetén Vevő a meghibásodott eszközt — egyeztetett időpontban
— jelen szerződés 3.1 pontjában megadott helyszínen adja át javításra Eladónak és Eladó
a megjavított eszközt ugyanezen helyszínre köteles visszaszállítani.

9.6 Eladónak a meghibásodott hardvert a hibabejelentéstől számított 5 munkanapon belül
meg kell javítania és Vevőnek visszaadnia. Amennyiben a meghibásodott eszköz az
előzőekben meghatározott határidőn belül nem javítható, Eladó köteles a meghibásodott
tennék helyett új, a meghibásodott tennékkel azonos gyártmányú, típusú terméket adni
Vevőnek.

9.7 Eladó a hardverhiba javításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az aláb
bi adatokat kell tartalmaznia:
- a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy

azon termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett új
tennék kerül átadásra, az Új termék azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere
indoka,

- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtör
tént,

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

9.8 A hibajavítás megtörténtét és a megjavított termék átvételét Vevő a 9.7 pont szerinti
munkalap aláírásával igazo Ua.

9.9 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok
alapján számítandó. de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A ki—
cserélt hibás alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.

9. 10 Szoflverhiba esetén a hibát a tennék gyártója javítja.

9.11 Eladó jelen szerződés keretében szállított szoüverekhez 60 hónap támogatást biztosít. A
támogatás kezdete valamennyi jelen szerződés keretében szállított szoúver esetében a
szoflver átvételének időpontja.
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9.12 Támogatás keretében a felmerülő szofiverhibák esetén Eladó köteles a javított szoftver
verziókat Vevő rendelkezésére bocsátani az összes megvásárolt eszközre

9.13 Eladó a 9.12 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében az szot%verek szállításának
napján megadja Vevő jelen szerződés 14.1 ab) pontjában meghatározott képviselőjének
az(oka)t az elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt),
mely(ek) lehetővé teszi(k) a Vevő számára a 9.12 pontban részletezett szolgáltatás
igénybevételét. Vevő az elérési út(ak) átvételéről elfogadó nyilatkozato(ka)t állít ki.

9.14 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harma
dik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

9.15 A jótállási és támogatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget —

így különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási dí
jat, szállítási költséget — az Eladó viseli.

10. Kötbér

10.1 Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződés 4.1.1 vagy
4.2.1 pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelésben meghatározott határidő lejártáig
olyan okból, amelyért felelős, az egyedi megrendelésben meghatározott feladatait nem
teljesíti. A késedelemi kötbér mértéke minden megkezdett késedehnes nap után:

- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
- a késedelem 10. napjától napi I %.

A késedelmi kötbér alapja az egyedi megrendelés nettó értéke. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap .20 %-a.

10.2 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értékéből a
meghiúsulásig ki nem fizetett rész értéke 25 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási
kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben
Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja
(Jelen szerződés 11.3 pontja), vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

10.3 Eladó a jelen szerződés 4.1.1 vagy 4.4.2 pontja alapján kibocsátott egyedi megrendelés
meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér
mértéke a meghiúsulással érintett egyedi megrendelés nettó értékének 25 %-a. Az
egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos
szerződésszegése miatt az egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondja (jelen
szerződés 11.4 pontja), vagy Vevő az egyedi inegrendeléstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.

10.4 Vevő a kötbérigényéről kötbérértesítőt állít ki. melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.5 Eladó tudomásul veszi. hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —

jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. illetve. bogy a késedelmi kölhér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.



11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag Írásban módosíthatják figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) kormányrendelet
szerződésmódosításra vonatkozó előírásaira.

11.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
c) Eladó valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben

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

11.4 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett Írásbeli
értesítésével a jelen szerződés 4.1.1 vagy 4.2.2 pontja alapján kibocsátott egyedi
megrendelést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha
a) Eladó az egyedi megrendelés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér jelen szerződés 10.1 pontjában meghatározott esetben eléri a

rnaximumot,
c) Eladó valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben

meghatározott és az egyedi megrendelés telj esítésével kapcsolatos kötelezettségét
saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

Az egyedi megrendelés azonnali hatályú felmondása a szerződés hatályát nem érinti.

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

11 .6 Vevő köteles — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

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

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

11.9 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződési Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal fehnondani. Súlyos szerződésszegést kövei cl
Vevő különösen. ha a szerződésben nieghaiározott fizetési kötelezettségének Eladó
írásos felszólíiása ellenére. az abban megadott határidőig nem tesz eleget.



11.1 OAz azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

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

12. Felhasználói jogok, jogszavatosság

12.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverek-
re (ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizáró
lagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szotiverre vonatkozó
an a licenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoftverre
vonatkozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a
szotiverre ás a hozzá tartozó dokurnentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási
joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szofiverről biztonsági máso
latot készíthet.

12.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben va
lamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal,
hogy amennyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendel
kezéseket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a jelen szer
ződés keretében szállított szofivert nem jogosult hannadik személynek ingyenesen vagy
ellenérték fejében átengedni. Vevő a szoflverről — biztonsági másolat kivételével — má
solatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja to
vább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy
azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként
engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használbatóak.

12.3 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.

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

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

12.6 Ajelen (12) 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
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali halály
lyal jogosult felmondani.



12.7 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefúg
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó
köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

13. Titoktartás

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

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

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

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

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

14. Felek közötti kapcsolattartás, együttműködés a szerződés teljesítése során

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kije]ölt képviselői:

a) Vevő részéről:

aa) Általános kapcsolattartó
Név: Boros Sándor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon szám: ±36-1-795-7031
Mobiltelefon szám: ±36-30-497-8016
E—mail cím: boros.sandor®nisz. hu
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ab) Operatív, műszaki, szakmai kérdésekben és szállítással kapcsolatos kérdésekben
kapcsolattartó:
Név: Szilágyi László
Beosztás: Senior rendszertervező
Telefon szám: +36-1-795-7169
Mobiltelefon szám: ±36-30-378-1652
E-mail cím: Szilagyi.Laszlo®nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Trencsánszky Imre
Beosztás: csoportvezető
Telefon szám: ±36 1 467 7049
Mobiltelefon szám: ±36 30210 2567
E-mail cím: tirnre@scinetwork.hu

14.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: Beszerzési és Logisztikai igazgató
Telefon szám: 06-1-795-703 1
Mobiltelefon szám: ±36-30-733-3544
E-mail cím: kopcsanyi.tibor®nisz.hu

és

Név: Teller Gábor
Beosztás: projektmenedzser
Telefon szám: 06-l -7956091
Mobiltelefon szám: ±36-20-480-6232
E-mail cím: teller.gabor~nisz.hu

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
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a 14.1-l 42 pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást. elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos.

14.4 Szerződő Felek rögzítik, bogy minden. jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot Vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül. az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással.
- tértivevényes ajánlott levélben.
- usszaigazo It e-mailben Vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.5 Az e-mail vagy telelhx útján történő kézhesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá. amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette. atTól automatikus vagy
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kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt
megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette
át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major

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

15.2 A jelen pont értehiiezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek Eladó részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
melyért Eladó nem felelős és amely Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány,
karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell
állnia az Eladó tevékenységével, mely összefüggést Eladónak Írásban igazolnia
szükséges.

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

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

16. Egyéb rendelkezések

16.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.2 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.
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16.3 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egyn~iás között kialakítottak, továbbá minden Olyan szokás és gyakorlat, melyet
az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.

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

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

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

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

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 4 eredeti példányban
készült, melyből 3 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag Írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: A szerződés keretében leszállítandó termékek, azok egységára valamint
jótállási ideje (Eladó ajánlatában benyújtott egységár-táblázat)
2. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása, Eladó
ajánlatában benyújtott műszaki megfelelőségi nyilatkozatok)
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
6. számú melléklet: Licencinformációs adatlap (minta)
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. nyilvántartási számú szerződés I. számú melléklete

A szerződés keretében leszállítandő termékek, azok egységára valamint jótáHási
ideje

(Eladó ajánlatában benyújtott egységár-táblázat)
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Antennák és passzív eszközök

.; u-u,. na tat .niiato6 ilLt IL.’ a tele pit oil, os stb kseges a so re lveuy ok 45 a késztesse rel t I a pot ban törte nó szd I Ittas rat

Sorszám Eszköz Méret Frakv.nci’asáv Polarizáció Tormékliód (cikkzzám) Gyártmány, tipus Egysógar Jótéllés mórtáko
(HUFjdb) (hónapokban)

I Parabola antenna 0,6 m egy polarizációs HPA 0.6 S 7185 FR-NC2 Grante 140911 Ft 36
2 Parabola antenna 0,8/0,9 m egy polarlzáctós HPA 0.85 7185 FR-NC2 Grante 229 794 Ft 36
3 Parabola antenna 1.2 m 7 6Hz egypolarlzációs APA 1.257185 FR-NC2 Grante 342 523 Ft 36
4 Parabola antenna 1,5 m egy polarizáclós HPA 1.5 57185 FR-NC2 Grante 663 368 Ft 36

5 Parabola antenna 1,8 as egy polarlzációs HPA 1,85 7185 FR-NC2 Grante 854 140 Ft 36

6 Parabola antenna 2,4 as egy polarizátlóz HPA 2.45 7185 FR-NCZ Grante 390 216 Ft 36

7 Parabola antenna 0,3 m egy polarlzációz APA 0.3S 150 SR-NEC Grante 75 875 Ft 36
8 Parabola antenna 0,4 m agy polarizációz APA 0.45 150 FR-NEC Grante 81 945 Ft 36

9 Parabola antenna 0.6 es 15 6Hz egy polarizációz HPA 0.6S 150 FR-NEC Grante 93 218 Ft 36
10 Parabola antenna 0,8/0.9 as egy polarizáttóz HPA 0.8S 150 FR-NEC Grante 195 108 Ft 36
11 Parabola antenna 1.2 es egy polarlzáclós APA 1.2S 150 FR-NEC Grante 305 670 Ft 36
12 Parabola antenna 0,3 as egy polarlzáCiós APA 0.3S 2305R’NEC Granta 75 875 Ft 36
is parabola antenna 0,4 m agy polarizációs HPA 0.45 230 FR-NEC Granta 81 945 Ft 36
14 Parabola antenna 0,6 as 23 6Hz agy polarizátlós APA 0.65 230 FR-NEC Granta 93 218 Ft 36
15 Parabola antenna 0,8/0.9 m egypolarizációa HPA 0.85 230 FR-NEC Grante 195 108 Ft 36

16 Parabola antenna 1,2 m egypolarlzációa HPA 1.25 230 FR-NEC Grante 305 670 Ft 36
17 Parabola antenna 0.17 m agy polarizációs APA 0.175 380 SR-NEC Grante 65 903 Ft 36

18 Parabola antenna 0,3 m egypolarizáclóa HPA 0.35 380 SR-NEC Grante 75 875 Ft 36
19 Parabola antenna 0,4 m 38 6Hz egypolarltációa HPA 0.4S 380 FR-NEC Grante 81945 Ft 36

20 Parabola antenna 0.6 m egy polarizátlóz APA 0.6S 380 FR-NEC Crania 93 218 Ft 36
21 Parabola antenna 0,8/0,9 m egy polarizátióz HPA 0.85 380 FR-NEC Crania 195 108 Ft 36

22 Flexihilit tápvonalak 0.6 m 7-38 6Hz - FlaxWavaguide 0,6n, Crania 86715 Ft 36
23 Flexihilis tápvonalak 0.9 m 7-38GHz FlaxWavaguida 0,9m Crania 104 058 FE 36
24 Pataziti reflektor tartóval >0.3 m2 - - PR-C.36 (0.6x0.6) Granta 312 173 Ft 36

25 Pazsziv raflektor tartóval >0,9 m2 - - PR-1.0 (1.Oxl.0) Granta 541 957Ft 36
26 lrányctatoló (hibrid) - 7-38 6Hz - OMT 7185-2NC2-GJOMT 1S0-2NEC’G Grante 169 094 Ft 36

~ I L’a.h. I .~t;lIn fl tL1at dual polariraciós HPAO.6 D 7185 FR-PNC2 Granta 151 751 Ft 36

‘p ~‚ ‘nt~’,’a n~ín°’n dual polarirációs APAO.807185 FR-PNC2 Granta 242801Ft 36
‘9 ~‚~LLL’!,[It~ I ~ti~ GA— dual polarizációs APA 1.20 7185 FR-PNC2 Crania 355 530 Ft 36
‘a «,«. 1;.,, ‘ ‘ rlr,al solari7aciós HPA 1.50 7185 FR-PNC2 Grante 693 718 Ft 36
. „.‚ ‚ . I’t.~L,flL I a, dual polarirarióa HPA 1.807185 FR-PNC2 Granta 884 490 Ft 36

~. ~ ‚.‚ dual polarizáciot APA 2.40 7185 FR-PNC2 Granta 411895 Ft 36
‘‘ ‘‘.-‘ ‘.,., L ‘i., a’,, dual polarizácios HPAO.3 D 150 SR-PNC2 Grante 84 547 Ft 36

‘.5 „‚‘.I.,,,Iuu II 4 a. dual pnlarizaciöe APAO.4 D 150 FR-PNC2 Granta 90617 Ft 36
“L Lu~ au-I ‚-nt.’~,’-~, fl es 15 OHs rlual polarizarina APAO.6 0 150 FR-PNC2 Granta 101890 Ft 36

16 .‚u I,,I.t;,,., fl_pIn,’, re dual polarisációs APA 0.80150 FR-PNC2 Granta 203 780 Ft 36

‘7 ~ 1 .‚ ‘Irral pnlariz5rióa APA 1.20 1SOFR-PNC2 Granta 314 341 Ft 36

Dátum: Budapest. 2019$riliz 23.

Cégazarű alálrás

Digitálisan aláírta:KQ CS I S Kocsis László
Dátum:

‚La sz ~ 0 2019.04.2315:41:22 ±0200’
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. nyilváritartási számú szerződés 2. számú melléklete

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása, Eladó ajánlatában benyújtott műszaki megfelelő

ségi nyilatkozatok)
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Műszaki leírás a

„Pont-pont in ikrehullámú adatátviteli rendszer kialakításához szük
séges berendezések szállítása és kapcsolódó oktatási szolgáltatás

nyújtása”

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz



Bevezetés

Magyarország Kormánya elkötelezett a határvédelem biztosítása, megerősítése mellett, a schengeni
határszakaszra különös tekintettel, ezért meg kell erősíteni annak kommunikációs hálózatát, hálózati
biztonságát.

Ennek érdekében a határátkelők (HÁ) és a határrendészeti központok (HRK) jelenlegi NTG szolgálta
tásoknak megfelelő redundancia kiépítésére van szükség, amelyek korszerű eszközökből épülnek fel
és megfelelnek az Európai Uniós elvárásoknak.

A Schengeni határszakaszon a kommunikáció magasabb rendelkezésre állásának érdekében a jelenlegi
hálózat mellett (NTG — Nemzeti Távközlési Gerinchálózat) egy tartalék hálózatot hozunk létre. A
tervezetthez hasonló tartalékolás most is üzemel a határmentén, de azok régi, alacsony kapacitású
TDM mikrohullámú átvitelek.
A megvalósítás alatt álló tartalék hálózat biztosítani fog az igénypontokra 30-50 Mbps-os átviteli ka
pacitást, melyben Ethernet alapú, és TDM alapú átvitelre is lesz lehetőség.

Fentiekre tekintettel a NISZ Zrt. ajánlatot kér pont-pont mikrohullámú adatátviteli rendszer kialakítá
sához szükséges berendezésekre, ezen berendezésekhez szükséges felügyeleti rendszerre, és a kapcso
lódó szolgáltatások elvégzésére. A tervezett felhasználás jellege miatt a Magyarországon használt
kormányzati frekvenciasáv érintett. A létesítendő adatátviteli hálózatban végpontok bekötése és aggre
gálása is szükséges, ennek megfelelően az egyszerű, kompakt eszközök mellett csomóponti nagysűrű
ségű (nodal) eszközök alkalmazása is elvárás (7-3 8 GHz). Jelen felhívás a kiépítésre kerülő tartalék
hálózathoz szükséges mikrohullámú berendezések kültéri és beltéri egységeinek, felügyeleti rendsze
rének és mindezek szoftverfhardver tartozékainak, valamint a mikrohullámú berendezésekhez alkal
mazható parabola antennáknak és passzív egységeknek a beszerzésére és a kapcsolódó szolgáltatások
elvégzésére vonatkozik.

A heszcrzés tárgya:
- hálózati kapcsolatot biztosító pont-pont mikrohullámú berendezések beszerzése (tervezetten

41 link fixen, valamint opcionálisan 12 link (Román határ II.), azokhoz szükséges antennákkal
és passzív egységekkel
(Az opciós rész vonatkoztásában releváns összeköttetések a román országhatárhoz kapcsolódó
szakaszok (Román határ II.).)

- a mikrohullámú berendezések rnonitorozását lehetővé tevő felügyeleti rendszer beszerzése
(szoftver és hardver)

- a megajánlott eszközök telepítéséhez. üzemebe helyezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ok
tatások megtariása

Ajánlattevő köteles az általa megajánlott eszközökre az ajánlatában meghatározotlak szerinti’ de mi
nimálisan 12 hónapos időtartamban jótállást ‚állalni. Amennyiben jogszabályi ‚agy a gyártói jótállás
ennél hosszabb idejű, Úgy a szerződés teljesítése során a hosszabb idejű jótállási idő kerül alkalmazás
ra. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a jótállás időtartamáróL mclv az ajánlatok elbírálása
során nem kerül értékelésre.



Ajánlattevő köteles az általa megajánlott eszközöket a kért műszaki követelményeket Biztosító szofl
verekkel leszállítani. Ajánlattevő köteles a szerződés keretében szállított szoftverekhez 60 hónap tá
mogatást biztosítani, mely keretében a felmerülő szoftverhibák esetén Ajánlattevő köteles a javított
szoftver verziókat Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani az Összes megvásárolt eszközre..

A megajánlott eszközök és licencek nem lehetnek az adott gyártónál semmilyen módon kifutóként
megjelölt eszközök - az erre vonatkozó Ajánlattevői nyilatkozatot az Ajánlathoz csatolni szükséges -‚

mivel legalább 60 hónap fenntartási időszakra tervezettek.

2.1. Pont-pont mikrohullámú berendezésekkel szemben támasztott műszaki követelmények

Az előírt műszaki követelmények teljesítése kötelező. Amennyiben ajánlattevő olyan ternékeket ajánl
meg, amelyek nem teljesítik az előírt műszaki követelményeket, Úgy ajánlatát ajánlatkérő érvénytelen
né nyilvánítja az ajánlatát. Az egyes elvárt jellemzőkre vonatkozóan Ajánlatkérő a jelen műszaki le
írásban határozta meg azokat a követelményeket, elvárásokat, amelyeknek megfelelő eszközöket kell
Ajánlattetőnek ajánlania.

Mikrohullámú berendezéssel szembeni elvárások:

1. NMHH niegfele- A mikrohullámú berendezéseknek a hatályos 2003. évi C. törvénynek (Eht.), valamint
lőség különös tekintettel a 7/2015 NMH}1 rendeletben előírt műszaki paramétereknek kell

megfelelniük.

2. ETSI megfele- A pont-pont összeköttetések létesítéséhez alkalmazandó mikrohullámú berendezések elvárt
lőség műszaki jellemzőinek sz aktuális harmonizált európai ETSI EN 302 217 ajánlás sorozatnak

megfelelőnek kell lenniük. Adóteljesítmény tekintetében a hivatkozott ETSI TR 102 243-1
ajánlás szerinti tipikus értékeket várjuk eb

3. CE minősítés Az ajánlott mikrohullámú berendezéseknek rendelkeznie kell CE minősítéssel, mely az
Európai Gazdasági Térségben alkalmazott megfelelőséget tanúsítja.

4. Layer2 Általános funkcióként az ajánlott mikrohullámú eszközöknek Layer2 transzparens Ethernet
transzparens átvi— adatátvitelt szükséges megvalósítani.
tel

5. Mikrohullmú ber- Ajánlatkérő kühléri/heltéri (osztott kivitelű) kialakításű berendezéseket fogad cl sz ajánlat
endezés ehárt ban. A berendezés rendelkezzen helyi hozzáférési terminallal.
felépítése

6. A kültéri egység kapacitás~iggetlen és minden modulációs üzemmódba kontigurálható
lenyen.

7. A beltéri egység frekvencia ltiggetlen tegyen.

‚C



8. A kültéri és beltéri között levő középfrekvenciás koaxiális kábel kiépíthető maximális hossz~
legalább 200 m legyen.

9. Spektrális ha- A berendezés spektrális hatékonysága az EN 302 217 ajánlás szerint definiált osztályokba
tékonyság tartozó modulációs módokat valósítsa meg;

Class 2 (4 állapotú moduláció),
. Class 4L (16 állapotú moduláció),

Class 4F1 (32 állapotú moduláció),
‘Class 5L (64 állapotú moduláció),
‘ Class 5H (128 állapotú moduláció),

Class 6L (256 állapotú moduláció),
Class 6H (512 állapotú moduláció),

A berendezések műszaki paramétereiknek a besorolásnak megfelelő osztályokra me
gengedett műszaki jellemzőket kell teljesítenie.

10. Rádióltekvenciás A megajánlott mikrohullámú berendezésnek legalább az alábbi kiépítési konfigurációkat kel
konuigurációk támogatnia: 1+0 tartalékolatlan összeköttetés

11. Rádió&ekvenciás Ajánlattevő adja meg részletes táblázatokban az ajánlott berendezések rádiófrekvenciás
jellemzők paramétereit a következő pontokra:

1. Kimenő teljesítmény f’rekvenciasávonként a moduláció Biggvényében, az emelt tel
jesítményű változatot is feltüntetve
2. Vételi érzékenységi küszöbszint (BER 10-6)
3. Azonos- és szomszédcsatornás interferencia érzékenységet (BER1O-6, 1 dB és 3 dB
küszöb romlásra)

12. Maradó-hiba arány Az ajánlott mikrohullámú berendezéssel megvalósított összeköttetések maradó-hiba arány
(Residual BER) legyen legalább 10.10.

13. Adaptív mod- A berendezés az összeköttetés spektrális hatékonyságát a rádiós csatorna jellemzőine
uláció fflggvényében dinamikusan legyen képes változtatni a különböző modulációs állapoto

között a szolgáltatás szempontjából észre nem vehető átmenettel („hitless”).

14. Automatikus tel- A kültéri rádiós egység rendelkezzen automatikus teljesítmény kontroll hinkcióval.
jesítmény kontroll
(ATPC)

15. ETH és TDM Alapkialakítású tartalékolás nélkül Ethernet és TDM alapú átvitelre képes berendezc
forgalom átvitele megajánlását kérjük. A megajánlott berendezések Ethernet átvitelének natív IF alapúnak ke

lennie. TDM feletti Ethernet átvitel nem megengedet
A megadott sávszélességű Ethernet átvitelen felül, minimum 4db 2Mb/s-os PDH csatorr
átvitele is elvárt a megajánlott berendezést~
Az eszköznél elvárt. bogy mind PDH (16 El). mind Ethernet átviteli lehetőséggel rende
kezzen. Legyen trönkképes portja. Az interfészek vagy DB-25 (DDF rendezőn BNC típusú]
alakítva) vagy RJ-45 csatlakozóval legyenek megoldva. Az Ethernet 10/100 Base-T (lEE
802.3u) interfész RJ-45 csatlakozó felülettel rendelkezzen.



T~ Forgalom ag- Az ajánlott mikrohullámú eszközök legyenek képesek több rádióval kialakított párhuzamos
gregálás Layerl átvitel esetén az egyes rádiók forgalmi átvitelének összefogására Layerl szinten.
szinten

17. Forgalmi puffer Az ajánlott berendezések egy szolgáltatás által használható puffer mérete, mely a forgalmi
méret torlódások kezelését támogatja, legalább 1 MByte legyen.

18. Maximális ETH Az ajánlott berendezések legyenek alkalmasak legalább 2000 Byte méretű Ethernet keretek
keretméret átvitele darabolás nélküli továbbítására (max. MTU méret legalább 2000 Byte) FE portok esetén. A

GE és 10 GE portokon az ajánlott berendezés legyen alkalmas >9000 Byte méretű Ethernet
keretek darabolás nélküli továbbítására.

19. Adat interfészek A berendezéseknek (10/)l00/l000BaseT és SFP/SFP+ alapú interfészekkel kell rendelkez
nie, amelyek alkalmasak l000Base-SX, l000Base-LX, vagy lOG Base LR portok foga
dására. (A l000Base-T is lehet SFP alapú).

20. VLAN kezelés Az ajánlott berendezések a teljesen transzparens átvitelen kívül legyenek képesek az IEEE
802.lq szabvány szerinti VLAN-ok kezelésére.

21. Késleltetés A berendezésnek RFC2544 ajánlás szerinti méréssel, hurokban mérve (RTT) minden
sávszélességen és Itekvencián, MTU 1500 Byte esetén <5 ms késleltetést kell biztosítania

22. Tápellátás Az ajánlott eszközöknek -48V DC tápfeszültségről kell működniük, ami a telephelyeken
szünetmentes formában rendelkezésre álL Az ajánlott eszközök beépített tápegységeinek
elektromos csatlakozása feleljen meg az ETSI 300132-2 szabványnak.

23. Helyigény Az ajánlott eszközöknek l9”-os rackbe szerelhetönek kell lenni. A telephelyek értékes ka
pacitásának hatékony felhasználása miatt az 1-2 rádiós egységet tartalmazó konfigurációk
beltéri egységei nem foglaihatnak többet 1 RU-nál (44,45mm). Ugyanez az érték 3-4 rádió
esetén maximum 2 RU, 5-10 rádió esetén maximum 4 RU. Az egységek közötti tartandó
szellőzési, ill. kábelvezetési helyek mérete nem számít bele a kért értékekbe.

24. EMC elvárások A rádióüelcvenciás zavarkibocsátás feleljen meg az MSZ EN50081-1 szabványban rögzített
értékeknek. Az értékekhez kapcsolódó mérések körülményeit az MSZ EN 55022 szabványa
rögzíti.
Az ajánlott eszközök zavartűrése feleljen meg az MSZ EN 50082-2 szabványnak
Ajánlattevő csatolja ajánlatához az ajánlott eszközökre vonatkozó EMC mérések másolatát.

25. Hőmérséklet tart- A kültéren telepítendő eszközöknek a specifikációban rögzített működési taramétereket biz
omány tosítani kell a -30°C-tól ±50°C-ig terjedő hőmérsékleti tartományban. A heltéri eszközökne~

legalább ± 10°C. . .40°C tartományban hibamentesen kell űzemelniük.



26. Frekvencia Az alábbi táblázatban az alkalmazandó 6’ekvencia sávok találhatók, a vonatkozó JTU &
elvárások CEPT/ERC ajánlások megjelölésével

A mikrohullámú berendezések, illetve berendezés család kiválasztásánál irányadó itekven.
cia sávok használatára vonatkozó csatorna sávszélességek, duplex távolságok a rendelkez~
hivatkozott 7/2015. NMHH rendelet 3. melléklet 2.3 pontjában találhatók
Elvárt csatorna sávszélességek a 7-38 0Hz-en működő eszközök esetében: 7 MHz, 14 MHz
28 MHz, 40 MHz, 56 MHz melyekből a hivatkozott szabályozás szerinti sávonkénti relevánt
értékeket kell biztosítani.

Frekvencia sáv ITU ajánlás CEPT/ERC ajánlás

7 GHz ITU-R F.385 ECCJREC/(02)06

15 GHz ITU-R F.636 CEPT/ERCÍREC 12-07 E

23 GHz ITU-R F.637 REC T/R 13-02 E

38GHz ITU-RF.749 RECT/R12-01 E

A kül- és beltéri egységekhez tartozó kábelek (p1.: mikro kábel, RF kábel, csatlakozók, stb.), szerelési
anyagok szállítása nem képezi a jelen közbeszerzési tárgyát.

2.2. Mtennákkal szemben támasztott műszaki követelmények

Antenna követelmények

T Jellem- 1. Az ajánlott pont-pont mikrohullámú antennák műszaki paraméterei (deijenek meg az ETSI EN 300 833
. zők ajánlásnak, különös tekintetlel a benne szereplő széherheléseknek megfelelő működési stabilitásra és túlélési

szélsebességre.

2 A forgásparaholoid antennák szimplapolarizált kivitelűek legyenek. amennyiben az összekönetések kialakí—
. tásához szükséges duál polarizált antenna is megadható.

3 Az antennák radommal felszereltek legyenek.

4 Az antenna a kültéri mikrohullámú herendezésre köz’ etlenül legyen szerelhelő. a polarizáció állítása a ielepí—
. tés hel’szinén el’égezhe’t~ leg}en.

5 Az antennákat telepitésre készen. gvárilag összeszemlve kériük leszállítani.

Ó A kereszt-polarizációs elválasztás énéke érie cl a 29 dB-t.



7 Pont-pont mikrohullámú összeköttetésekiiez az alábbi frekvencia sávokban működő witennákat kívánjuk
. használni az alábbi — iparágban jellemző - méretekkel.

frekvencia sáv méret (átmérő) [m)
1GHz] 0,17 0,3 0,4 0,6 0,8/0,9 1,2 1,5 1,8 2,4

7 x x x x x x

15 x x x

23 x x x

38 x x

Ajánlatkérő előírja, hogy az antennák esetében az árat Úgy adják meg, mind az egységár, mind a mm
tafeladat esetén, hogy az tartalmazzon minden, a közvetlen telepítésre kész áHapothoz szükséges sze
relvényt, tartozékot, szerelési anyagot, stb.

2.3. Passzív elemek

Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell ajánlania a különböző konfigurációkhoz (1±0, back-to-back és

síktükrös átjátszás) szükséges passzív egységeket is.:

o lránycsatolók (hibridek),

o Polarizációváltó (OMT),

o Flexibihs tápvonalak

o Passzív refiektorok.

2.4. Felügyeleti rendszerrel szemben támasztott műszaki követelémények elvárások

Ájánlattevőnk ajánlatot kell tennie a műszaki leírásban meghatározott műszaki követelményeknek
megfelelő, Ajánlattevő által megajánlott eszközökből ajánlatkérő által kialakítandó rendszer
kiépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felügyeleti rendszen-e (hardver és szoftver komponensek)
is, amely a hálózat elválaszthatatlan részét fogja képezni..

A felügyeleli rendszer biztosítson konfigurációs, hibakezelési. biztonsági és minőség menedzsmentet
minden eszközre. A felügyeleti rendszernek a jelen pontban meghatározott minimumkővetelmé—
nyekenek kell megfelelnie.

2.4.1. Helyi terminál

Minden eszköznek rendelkeznie kell LCT (Local Crati Terminal). vagy Web alapú terminál kapcso
lódási lehetőséggel.

_‚ (‚



1. Az LCT működjön Windows7, vagy későbbi operáció rendszeren.

2. Az LCT tudjon kapcsolódni távoli eléréssel is a hálózat bármely eleméhez.

3. Az LCT támogassa a hibakeresést, a rádiós link paraméterek mérését (p1.: RF szintek), vala
mint hurkok felrakását és levételét.

4. Az LCT applikációnak az alábbi funkciókat biztosítani kell:

• riasztás állapot kijelzése

a hibát jelző eszköz azonosítójának megjelenítése

. működési paraméterek kijelzése

2.4.2. Hálózatfelügyeleti funkciók - riasztások kezelése

1. A felügyeleti rendszernek (NMS) folyamatosan kezelnie kell minden hálózati elem riasztási
állapotát.

2. A riasztásokat áttekinthető módon jelenitse meg az operátori munka támogatása érdekében.

3. A grafikus felületen az objektumok színe a riasztási állapotuknak megfelelő legyen.

4. A felügyeletirendszer rendelkezzen eseménynaplóval, amelyben az aktuális és a korábbi ri
asztási állapotok is visszakereshetők. Külső program számára exportálható legyen (pli..xlsx, .txt,
.mdb, stb.)

2.4.3. Hálózatfelügyeleti funkciók— felügyeleti rendszer jellemzők

1. A felügyeleti rendszer képes legyen központilag letölteni a berendezések szofiverét, valamint
lementeni ás letölieni az eszkőzök konfigurációit a hálózat elemeire. A mentést ütemezetten is cl le
hessen végezni.

2. A felügyeleti rendszer legyen képes a felügyeli eszközök nyilvántartási adatainak legyűjtésére
és exportálására.

3. A rendszer szolgáltasson az összekötietések működési jellemzőiről adatokat (performance
monitoring)

4. A felügyeleti rendszer biztosítson kapcsolódási lehetőségei magasabb szintű átfogó felügyeleti
rendszerekhez.

6. Az ajánlott felügyeleti rendszer futtatható legyen \trtualizált környezetben.

7. A szer’erhez eg’ időben több kliens gép is képes leg) en csatlakozni.



8. A szerver hardver legyen tartalékolt kiépítésű (tápegység és RAID)

2.5. Oktatás

Ajánlattevőriek a rendszer telepítéséhez, beüzemeléséhez, üzemeltetéséhez szükséges oktatásokat tel
jeskörűenel kell végeznie. Az oktatás árát külön sorban kérjük az árrészletezőben feltünteni.

Elvárt meimyiség: 2 turnusban, turnusonként 3X8 órában, turnusonként max. 10-10 fő részére a szer
ződés időtartama alatt.

Az oktatás helyszíne Budapest, nyelve magyar, a helyszín és az oktatáshoz szükséges in&astruktúrát
Ajánlatkérő biztosítja. Az oktatási tematika Ajánlatkérő jóváhagyása után tekinthető véglegesnek (en
nek feltételei a szerződésben találhatók).

3. N Iinüifeladat

3.1. Ákalános információk

Ajánlattevő mutassa be a mellékelt „mintafeladatmuhrzrhinikroeszkozok.xlsx” tételeinek árazásán
keresztül a tervezett összeköttetések megvalósíthatóságát.

A feltüntetett mintafeladatban pont-pont összeköttetések szerepelnek, de az elnevezéskeből adódóan
vannak aggregáló helyszínek, ahol több irány forgalma fut össze. Ennek megfelelően a leszállítandó
konfigurációk különböző típusú eszközökből is állhatnak, de működésüknek kompatibilisnek kell len
ni. Az árakat valamennyi telephely vonatkozásában az elvárt konfigurációra kell megadni, ami tartal
mazza a kért funkciókat teljesítő hardvereket, szoüvereket, licenceket és biztosítják az üzemszerű
használatot hálózati szinten.

Az árakat Ajánlattevő kizárólag Forintban (HUF) határozhatja meg.

A mintafeladat szumma ellenszolgáltatásának értéke képezi az ajánlatok értékelésének alapját, amely
től a szerződés teljesítése során megrendelésre kerülő eszközmennyiség eltérhet. A szerződés teljesíté
se során az egyedi lehivások az egységár-táblázatban megadott egységárak alapján kerülnek beárazás
ra. Ugyanazon termékre/szolgáltatásra az egységárakat illetve a mintafeladatot tartalmazó táblázatban
nem lehet eltérő összeget szerepeltetni.

3.2. Antenna

Az antennák esetében az ajánlatkérő által a .jnintafeladatmuhrzrhmikroeszkozok.xlsx”—ben előírt mé
retű antennákat kéijük minden esetben a mintafeladathan szerepeltetni. Az ajánlat érvényrelenségét
vonja maga után, ha ajánlattevő a niintafeladathan akár egy esetben is nem az Ajánlatkérő által a
‚jnintafeladatmuhrzrhinikroeszkozok.xlsx’’—ben előírt méretű antennára ad ajánlatot.

(Á:
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3.3. Egyszerű PP link

Egy egyszerű PP link a következő elemekből épül Fel:

[A oldal beitérij-[A oldal ltiiltéri]-[A oldal Antennaj-—-----[B oldal Antennaj-[B oldal kültéril-[B oldal beltéri]

Ezen elemek közül az anteimáknak a „mintafeladatmubrzrhmikroeszkozok.xlsx”-ben az adott linknél
oldalanként külön rubrika van. Azonban a kül- és beltéri egységeknél a két oldalt alkotó elemek meg
adására egy cella van, amit a következőképpen kell kitölteni:

a PP mikrohullámú link eszközeinek típusa(i): oldalanként Fel kell sorolni a két oldalra ter
vezett eszközöket. Fel kell tüntetni, bogy

o az adott eszköz melyik oldalra van tervezve (Pl.: Barabás HRK),

o Kül-, vagy beltéri az eszköz

o Mi az adott eszköz típusszáma, vagy cikkszáma

• PP mikrohullámú link eszközeinek mennyisége(i): Típusszámonként, vagy cikkszámonként
összesíteni kell a felsorolt eszközök db számát

o PP mikrohullámú link eszközeinek összesített ára: A „PP mikrohullámú link eszközeinek
típusa(i)” rubrikában az adott összeköttetésre vonatkozó, felsorolt eszközök egységárát össze
kell szorozni az adott eszközre vonatkozóan az adott linkre vonatkozó darabszánmial (ti
pusszámonként, ill. cikkszámonként), ajd ezen szorzatokat össze kell adni ás az Így kapott
összárat kell feltüntetni.

o Antenna típus/mennyiség/ára: ezekben a rubrikákban kérjük, hogy a „mintafeladatmuhr
zrhmikroeszkozok.xlsx” „G” oszlopában feltüntetésre került méret szerinti antennákat szere
peltessék.
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MINTA

• . ‚ . ... PP niikrohi,Ilán’ú link
So PP mi Lao Ii iii I á nsú Ii ~ik eszközei nek PP ml lao li’iI In mu hu k eszkozei nek me mlyI— . Anton Ha Antei’ua mcli— ‚

‚ Silo „év . eszkozeinek osszesitetl ‚ . ‚ Antenna am
szam (ipusnQ) ségcQ) ára tIpus II~l5C~C

lsarabá’ IIRK Bamba’ I IRK belléri: I3MN’I’I’PO2~ BMNTO2S: I dh ANTI500 L (lb X Ft

~i~’~’ IRK külléri: KMNTO2 KMNTO2: 2db XYZ Fi . —————‚— —
l3ore~sun~iiv IIRK kollár,: KMNTO2 ‚

llcra’w;i,,’ IIRK Ocregaurdoy FIRK beltéri: BMNTPFO32 BMNOL: I db ANTISOO 1db X Fi



3.4. Emelt teljesítményű rádiós egységek

A rádiós összeköttetések egy előzetes tervezést követően lettek összeállítva a mintafeladatban. A pon
tos tervezésük később fog megtörténni. A tervezés során előfordulhatnak olyan összeköttetések, ame
lyeknél emelt teljesítményű rádiós egységet kell alkalmazni, ezért frekvecia sávonként (a 7 és 15 GHz
esetén) a legnagyobb átviteli úttal rendelkező linket emelt szintűnek jelőltük meg:,, (V Emelt tel
jesítményű kültéri berendezés alkalmazása kötelező.” Kérjük ezeknél az összeköttetéseknél emelt
szintű rádiós egységgel készítsék el és árazzák be a mintafeladatot, még akkor is, ha az áthidalandó
távolság (3)1.: 12,9 km) ezt nem teszi indokolttá. Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha
azoknál az összeköttetéseknél, ahol ezt Ajánlatkérő előírta nem emelt szintű rádiós egység kerül
beárazásra. Szintén az ajánlat érvénytelenségét eredményezi, ha Ajánlattevő olyan összeköttetésnél,
ahol ezt Ajánlatkérő nem írta elő, emelt szintű rádiós egységet szerepeltet.

3.5. Aggregáló pont

A mintafeladatban szerepelnek aggregáló pontok is. Ilyen például a „Penyige AH”. A „Penyige AH”
négy ellenállomással néz szembe. Ezek:

o Beregsurány HRK - PENYIGE AH

• Nagyhódos ID - PENYIGE AH

o Csengersima közúti FlAK - PENYIGE AH

a Tiborszállás vasúti HAK - PENYIGE AH

A inintafeladatban ezek négy linket jelentenek, azonban az agregálló állomás beltéri egységét, mely
kezelni tudja mind a négy irány kültéri egységét, csak egyszer kell szerepeltetni a következő mintában
szereplő módon:



PP mikrohullámú PP inikrolnillámú link
Sor— ‚.~ . ... . . . ... Antenna Anton na men—

Silo ne’ PP nsi kro hullani” litik cszkozeinek ttpusaQ) link eszkozeinek eszkozetnek osszesitett . . . Antenna ára
siam ... . tipus nyisege

mennyisegc(i) nra

Deregsurátty llRK l5ettgstirúny IIRK belléri: BMNTPPO2S BMNTO’S I db ANTISOG I dh X Ft

Seregsurúny llRKkülléri: KMNTO2 KMNTO;: 2db XYZI Ft
l’enytge Áll kulteri: KMNTO2 BMNTAGRO4 1db

l~I.NYl6t Áll l~enyige Áll beltéri: I3MNTÁGRO4 . ANTISOO db Y Ft

Navyltddns II) Nagyitódos It) heltéri: BMNTI’P028 ÁNTI200 I db Z Fi

Nagyltúdos ID kiiltéri: KMNTO2 BMNTO2S: I db xYZ2 Ft
Pettyige Áll küllóri: KMNTO2 KMNTO2: 2db

Pl:NYIGI, Áll Penyige Ál-I beltéri: an I sorban feltüntetett beltéri egység tartaltttazza ÁNr1200 I db z rt

(~engcrst’t”t közuti Csettgersinsa közúti -IÁK hettéri: BMNTPPO2S ANTISOO 1db Y FI
MÁK (sengersilna közüti MÁK kültéri: KMNTÜ2 BMNTO2S: db XY73 Ft ---——-————— .—————-—

l~enyigc ÁM külléri: KMNTO2 KMNTO2: 2db

t~l:NVt6L All Penyige Ál-l heltéri: sz I. sorban feltüntetett belléd egységtarealmazza ÁNTISOO I (lb V Ft

I lxsn,attús ‘astttt litxtrszúltús vasúti IIÁK belléri: ISMNTPPO2S ANTISOO I dis Y Ft
ll~ Tiborazútlás vasúti IIÁK kültéri: KMNTO2 BMNTO28: I db xYz4 Ft ~~———----— •____• .

Pettyige Áll külléri: KMNTO2 KMNTO2: 2db

t’l.NYI(tt- Áll I~etiyige ÁM heltéri: az I. sorban feltüntetett beltéri egységtartaltttazza ANT2400 I db K Ft

A Fenti példában vannak olyan végpontok (p1.: Beregsurány HRK), melyek következő végpontok aggregáló pontja. Ezekben az esetekben Ugyanígy kell ejárni
az aggrcgáló beltéri egységet illetően. tehát csak egyszer kell szerepeltetni azokat a táblázatban.



Eladó ajánlatában benyújtott műszaki megfelelőségi nyilatkozatok
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. nyilvántartási számú szerződés 3. számú melléklete

NISZ

Készült

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Szállító kép’ iselóje Megrendelő kép’ iselóje (I)

Hely: Dátum: I
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TW jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti ütemeidátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadási-a kerültek: a teljesítés a szerződés
szei-inti tartalomnak és minőségi~ek megfelel. A fent jelzett és archi’-ált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshelő módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re henyújtbatja,

Elfogadott_nettó_teljesítmény_éiték_(Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: I Érték.
Az cl fogadoit lel jesitéshöl ‚ isszatartott
íjóteljesítési) garancia, köthér(Ft):

Megrendelő kép’ iselője t 2)



‚jb’NISZ . .

NEMZE-ri INF0K0MMUN]KkcIÓs . nyilvántartási számú szerződés 4. számú
SZOLGALTATÓ ZRT. melléklete

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs SCI-Hálózat zRt.
zártkörűen működő Részvénytársaság

Cégje2yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám Qnegfelelő aláhúzandó): 01-10-043883

Adószám: 12402179-2-42 Uniós adószám:HU-1 2402179

Kapcsolattartó adatai
‚ ‚ Beosztás: ügyintézőNev: Ispan Eva

Telefonszám: ±36 1 467 7038 E-mail cím: eispan@scinetwork.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1142 Budapest, Szihalom utca 7.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székbelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Vevő partner esetében a következó’ket is Ici kel! tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: cm Bank zRt.

Bankszámla száma: 10700024-04504001- Bankszámla devizaneme: HUF
51100005

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó tön’ények alapján, az irreleváns sorba;i
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv.
[áfa tv. XIII/A. fejezet, elszámolás [áfa tv. XV-XVII. l69.~.(l)]: nem
169.*.Q~)]: nem fejezet, l69.~.(p,gj]: nem

Fordított adózás [áfa 1». Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján
I 69.*.(n)]: nem XIII. fejezel]: nem mentes[afa tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenyséE alapján: nem ‚ ‚Milyen_tevekenyseg_alapjan:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: nem - törvény]: nem törvény]: nem

‚ Dátuni:...~Q’M.~ 1! ( -‘

Cégszerű aláírás~

SCR{etwork phic4
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. nyilvántartási Számú szerződés 5. számú melléklete

Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

1. A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert — a 2. pontban
meghatározott körbe nem tartozó — alvállalkozók:

Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelyeicíme’
Alvállalkozó feladata’

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62.
* (l)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:-
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó
részt vett:-

Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában rnegnevezett
alvállalkozó(ka)t.

Budapest, 2019

Kocsis László
vezérigazgató

8cl-Hálózat Zit.
Eladó

[IA



. nyilvántartási számú szerződés 6. számú melléklete

Licencinformációs adatlap

LICENCATADO 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:

Mennyisé~:

Termék egységára:

Devizanem (p1. HUE. EUR. USD):

Közbeszerzési díj (%):



Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Server ±

Metrika: Installation Users CAL

Processor Core Egyéb

Szottverkövetés vagy termék&issítés: Igen Nem

Szoftverkövetés ~issítésre jogosít: Igen Nem

Szoűverkövetés időtartama (maintenance valid &orn
to): év.hó.nap -

Előfizetés (subscription): Igen Nem

Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap -

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights): Igen Nem

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Kitöltési útmutató

- ~i lb ‚hz [a ii’~ / tuícit’; 1’

Szerződésszám: a NISZ Zn. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter. SAP
DMS azonosító)

Számlaszám (adóiigyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés
alapján történt a teljesítés’ köle]ező kitölteni.

/ f~ ~L:~d~j

Cég neve: A szofiverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérlietősége (név, mobil, e-mail): A
szerződésben/megrendelésben licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó
neve’ valamint telefonos és e—mailes elérbetősége.



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

Tern; ék/írja tin de/ők

Licenc jogosult neve: A szo~ver használatára jogosult fél megnevezése a
licencigazolás szerint.

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

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

Gyártó megnevezése: A szoüvertermék gyártójának pontos neve.

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

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett
pénznemben.

Devizanem: (p1. 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
darabszáma alapján licencelendő.

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

Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó,
amennyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.

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 soüware assurance.

Igen: A jelenlegi heszerzés egy meglévő licenc szofiverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi heszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.



Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg~issebb verzió használatára a li
cenc érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoüverkövetés
időtartama kezdő- és végdáturnmal.

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

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő ás végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (pl.: enterprise vs
standard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver 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.




