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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Intézmény
Intézmény neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
REF azonosító: Zártkörűen Működő Részvénytársaság

20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cégjegyzék szám: 01-10-041633
Ádószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Nyit. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)
Cég neve
(közbeszerzési vevőszolgálat): 99999 Informatika Kft.

Székhely 1123 Budapest Alkotás u. 55-61.
Cégjegyzék szám: 01-09-876769
Adószám: 13854964-2-43
Képviseli: Dongó Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: M&S Informatikai Zrt.
Székhely 1136 Budapest Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.
Cégjegyzék szám: 01-10-046107
Adószáni: 14409471-2-41
Képviseli: dr. Fazekas Szilvia
Képviselő titulusa: közbeszerzési üzletágvezető

Cég neve: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft
Székhely 1145 Budapest, Törökőr utca 2.
Cégjegyzék szám: 01-09-566107
Adószám: 12218778-2-42
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: USER RENDSZERI-lÁZ Informatikai Kft
Székhely 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Cégjegyzék szánt: 01-09-873842
Adószáni: 13799504-2-41
Baukszámlaszáni: 10102244-24281600-01004006
Képviseli: Lévai Tibor Sándor 4’
Képviselő titulusa: ügyvezető 77
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Cég neve: Professzionál Informatikai Zrt.
Székhely 1122 Budapest, Pethényi köz 7.
Cégjegyzék szám: 01-10-045161
Adószám: 13369657-2-43
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: Etiam Kft.
Székhely 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.
Cégjegyzék szám: 06-09-022480
Adószám: 24909707-2-06
Bankszámlaszám: 11735005-20579683-00000000
Képviseli: Nagy Szabolcs
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai
Kereskedelmi Kft.

Székhely 7623 Pécs, Mártírok u.42.
Cégjegyzék szám: 02-09-060538
Adószám: 10582048-2-02
Képviseli: Szappanos Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Euroway Networking Infokommunikációs Há
lózati Szolgáltató Kft.

Székhely 1042 Budapest, Arpád Út 51-53. III. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-727541
Adószám: 13287041-2-41
Képviseli: Megyesi Zoltán Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kft.
Székhely 1051 Budapest Sas utca 10-12.
Cégjegyzék szám: 01-09-1 89206
Adószáni: 24919414-2-41
Képviseli: Gulyás Péter
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve : PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft.
Székhely 1095 Budapest, Boráros tér?. 2. [Ii. 7.
Cégjegyzék szám: 01-09-076265
Adószám: 10560677-2-43
Képviseli: Pistár Mária
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve : LANCX Tanácsadó Kft.
Székhely 1111 Budapest, Kende a. 13-17.
Cégjegyzék szám: 01-09-073427
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Adószám: 10471821-2-43
Képviseli: Kovács József
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve Officium Szolgáltató Kft.
Székhely 1044 Budapest, Oradna utca 4.
Cégjegyzék szám: 01-09-283587
Adószám: 24109952-2-41
Képviseli: Ujvári Viktor Tamás
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Valkyr Informatikai Kft
Székhely 1025 Budapest Szeréna köz 6/B
Cégjegyzék szám; 01-09-929529
Adószám: 14998603-2-41
Képviseli: Böröcz Gergely Kálmán
Képviselő titulusa: ügyvezető

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2018/S 025-052837 a(E-1571/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére Hálózati aktív eszközök beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások teljesí
tése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része
eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KMO1NET18
KM aláírásának dáturna: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 5.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a USER
RENDSZERHAZ KR. a Szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében
írja alá.

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

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánílja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelem
be veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jog
szabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező műsza
ki leírásban (1. számú melléklel) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

21. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatko
zotl KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A .SF
infrastruktúra biztonságának fokozására beliatolás megelőző rendszer (IDS/IPS) beszerzése a
NMFR BKK Közlekedési Mobiljegy infrastruktúra elemek beszerzése c. projektek vonatkozá
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sában” tárgyú Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az L számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) sze
rinti nevesített elemekből álló alábbi termékek szállítását és szolgáltatás nyújtását.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a(z) USER RENDSZER-
HÁZ Kft. teljesíti’

3. A szerződés teljesítési határideje:

3.1. Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és kapcsolódó dokumentumokat
jelen szerződés hatályba lépését követő 30. napig köteles leszállítani. Eladó jogosult idő előtti teljesi
tésre.
3.2. Eladó, a 3.1. pont szerinti szállítás szerződésszerű teljesítésétől számított 90 napig köteles a Mű
szaki leírás szerinti a Védelmi rendszer bevezetéshez (a továbbiakban: Bevezetés) kapcsolódó termék-
támogatást nyújtani az ott meghatározott óraszámban, valamint biztosítani a Műszaki leírásban részle
tezettek szerint két üzemeltetői tanfolyamot Vevő szakemberei részére.
3.3. Eladó, a Bevezetést megtörténtét követően köteles 270 napig a Műszaki leírás szerinti óraszámban
terméktámogatást nyújtani.
3.4. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy Vevő rendelkezzen a 32012015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. *-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is).
3.5. A szerződés a 3.4. pontra figyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:
a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 3.4. pont szerinti feltétel teljesül, úgy a hatálybalépés időpont
ja a szerződés mindkét fél által történő aláírása.
b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 3.4. pont szerinti valamennyi feltétel, úgy a
hatálybalépés időpontja az azt követő 2. munkanap, bogy a 3.4. pont szerinti eset fennáll.
3.6. Felek jelen szerződést annak aláírásától számított határozott időre kötik. Jelen szerződés akkor
szűnik meg, ha Felek a szerződésben meghatározott feladataikat teljesítik.
3.7. A 3.2. és 3.3. pont szerinti terméktámogatás megrendelésének Vevő az alábbiak szerint jogosult
egyben köteles megrendelni:
a) Vevő és Eladó a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül kötelesek egyeztetni és
kialakítani a 3.2. és 3.3. pont szerinti terméktámogatásra fordítható órák felhasználásának a rendjét,
így különösen az eseti megrendelések és visszaigazolások rendjét és határidőit;
b) Vevő köteles a Műszaki leírás szerinti óraszámokat jelen szerződés teljesítése során maradéktalanul
megrendelni Eladótól, Eladó pedig köteles biztosítani a terméktámogatástjelen szerződés és a Műsza
ki leírás szerint.

4. A teljesítés helye:

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket, Vevő 1149 Budapest,
Róna utca 54-56. számú helyszínen található raktárába kell leszállitania.
4.2. Eladó a Műszaki leírás szerinti terméktámogatást, Vevő választása szerint az alábbi helyszíne-
ken köteles nyújtani:
1108 Budapest, Kozma utca 2.
1135 Budapest, Csata utca 8.
1143 Budapest, Hungária krt. 110-112.
4.3. Amennyiben Vevő valamely feladathoz nem igényli a helyszíni terinéktámogatást úgy Eladó jo
gosult a feladat jellegétől Riggően — telefonos vagy távoli hozzáférés útján történő támogatást nyúj
tani.
4.4. A Műszaki leírás szerinti üzemeltetői tanfolyamot Eladó sz általa biztosított budapesti helyszínen
köteles megtartani.

5. A teljesítés módja
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5.1. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani.
Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű basználathoz
szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni

5.2. Eladó a termékek szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű liasz
nálathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni.

Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
- magyar vagy angol nyelvű műszaki dokumentáció,
- jótállás dokumentumai,
- licencinformációs adatlap (6. sz. melléklet)a Műszaki leírás 4. és 6. pontjában tételesen felso

rolt dokumentumok,
- a Műszaki leírásban adott esetben me~elölt egyéb dokumentumokat.

5.3. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az angol
nyelvű műszaki dokumentációt köteles az Vevő rendelkezésére bocsátani.

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

5.5. Amennyiben olyan körühnény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedeline Eladó egyidejű késedehnét
kizárja.

5.6. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.

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

5.8. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, al
vállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.9. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (I) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt’ 143. ~ (3) bekezdé
sének alkalmazását.

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

5.11. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) átvétele és elhelyezése a termékeken. Vevő igénye esetében továbbá
a projektre utaló, a projekt megnevezésével ellátott matricát (továbbiakban: matrica) is cl kell helyez
nie Eladónak a terméken. Eladónak a tcrméken a vonalkódot illetve a inatricát jól látható helyen úgy ‚“
kell elhelyeznie, bogy annak üzemszerű működést lie zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosí
tó jelzés(eke)t ne takarja Ic. 77
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5.12. Eladó köteles a szerződés hatályba lépését követő 10 naptári napon belül felvenni a kapcsola
tot Vevő kijelölt kapcsolattartójával a vonalkódokkal (és adott esetben matricákkal) kapcsolatban.

5.13. Vevő, Eladó alábbi elérhetőségein jogosult bejelenteni Eladó felé a Műszaki leírás szerinti jótál
lási igényeit:

Telefon: +36-30 624 7671

email: szerviz@userrendszerhaz.hu

5.14. Eladó köteles a terméktárnogatást a Műszaki leírás 5. pontjában, valamint a jelen szerződésben
foglaltak szerint biztosítani Vevő részére. Eladó köteles folyamatosan írásban dokumentálni és mini
mum 5 naponta aktualizálni az időráfordításait online felületen, melyhez köteles hozzáférést biztosíta
ni Vevő kapcsolattartóinak továbbá erre kijelölt egyéb szakembereinek. Az óraszám-kimutatás a 3.2.
és 3.3. pont szerinti TIB mellékletét képezi.

5.15. Eladó köteles a Műszaki leírás 4. pontja szerint üzemeltetői tanfolyamot biztosítani Vevő részé
re. A tanfolyam jelenléti ívei valamint a Műszaki leírás alapján átadandó oktatási anyagok átadás-
átvételéről készült jegyzőkönyv a 3.2. pont szerinti TEl3 mellékletét képezik.

6. A fizetendő ellenérték:

6.1. Eladó a jelen szerződés alapján a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti.

6.2. Eladót megillető díj (vételár) teljes összege: 67.081.280,- Ft + közbeszerzési díj ± ÁFA,
azaz IlatvanhétmiHió-nyolcvanegyezer-kétszáznyolcvan, forint + közbeszerzési díj ± AFA, amiről
Eladó az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani:

Ütem sor- Teljesítendő feladat Időpont Nettó összeg:
száma
1. 3.1. pont szerinti szállítás a 3.1. pont szerint, szer- 57 841 280

ződésszerű teljesítést
követően

2. 3.2. pont szerinti Bevezetéshez kap- a 3.2. pont szerinti fela- 7 920 000
csolódó terméktámogatás és üzemel- datok szerződésszerű
tetői tanfolyam teljesítését követően

3-5. 3.3. pont szerinti terméktámogatás 90 naponként egy szám- 1 320 000
Ia, az érintett időszak
szerződésszerű teljesíté

.. seiről
Osszesen: ~ 67 081 280,-

6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hoza
tallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám. adók, díjak, illetéket egyéb), a kiszállítás díját, a
jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mér
téke 1% + Ma. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg a KM szabályai szerint.
arnmk összege a számlán külön soron kerül feltüntetésre.

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

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

7. Fizetési feltételek:

7.1 Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. Á benyújtandó számla kötelező
melléklete a Vevő arra feljogosított —jelen szerződés 15. fejezetében meghatározott - képviselői
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (melynek mintája jelen szerződés 4. számú mellékleté
ben található).

7.2 Á jelen szerződés 6.2 pontjában meghatározott díjra Eladó a számvitelröl szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit a
Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki,
és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó
termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

7.3 Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után a Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő központi
iktatója postaflók (1389 Budapest, Pf.:133) címére küldi.

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, TESZOR számát,
Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés és megrendelés számot,
valamint fizetési határidőként 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

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

7.4 Á számla kötelező melléklete a 7.2. pont értelmében az aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat, en
nek hiányában Vevő jogosult visszaküldeni a számlát. Amennyiben a fizetési határidő munka
szüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a szám
la kiegyenlítésének határideje. Amennyiben a Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával
kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visz
szaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdő
dik.

7.5 Késedelmes fizetés esetén Vevő a KM V.2.2.3. pontja alapján a mindenkor hatályos Ptk. szerint
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az Eladónak.

7.6 Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a KM. 62. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekin
tetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.7 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM VI. és 2. fejezetének rendelkezéseit kell alkal
mazni.

7.8 Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul értesíte
ni.

7.9. Ajánlattevő tudomásul veszi. hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Ajánlatkérő pénzügyi teljesíté
sét adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, ‚

Úgy Ajánlatkérő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások
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8.1. Vevő a jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket, továbbá az 5.2. pont szerinti do
kumentumokat mennyiség alapján átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfő
től-csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között.

8.2. Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Vevő képviselője részére. A
szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát. Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek
fel. A jegyzőkönyvön fel kell tüntetni az átadott termékek azonosítását szolgáló vonalkódot.

8.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból megálla

píthatóak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
- Eladó 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. Vevő az átvételt a szállítólevél és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Vevő 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,
- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
- Eladó 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 doku
mentumok elektronikus 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,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Vevő

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

8.6. Az átvétel inegtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ismé
telt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt
kö”etően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.3.) jogosult elállni a
szerződéstől.

8.7. Bármely nem szerzödésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsít
ják. illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

8.8. A 3.2. és 3.3. pont szerinti terméktámogalást Eladó, a Vevő által jóváhagyott időráfordításról szó
ló kimulatással köteles igazolni.
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8.9. A 3.2. pont szerinti üzemeltetői tanfolyam oktatási anyagainak átadásáról Felek jegyzőkönyvet
vesznek fel. A jegyzőkönyvből megállapíthatónak kell lennie, bogy az Eladó által biztosított tanfo
lyam megfelelt a Műszaki leírás 4. pontja szerinti követelményeknek és átadásra kerültek az ott megje
lölt dokumentumok.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a 8. fejezet szerinti átadás-
átvétel sikeresen lezárult.

9.2. Vevő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 14.2. pontban megnevezett
személyek jogosultak. A teljesítés igazolása a Teljesítést Igazoló Bizonylaton (a továbbiakban: TIE)
történik (3. sz. melléklet).

9.2. Vevő a TIE kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához
szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat Eladó le
nem szállítja illetve át nem adja.

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

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

10. JótáBás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírásban meghatározottak
szerinti jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

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

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

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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11.1. Amennyiben Eladó, olyan okból amiért felelős, megszegi a 3.1-3.3. pontjában meghatározott
határidőket, továbbá ‚ a terméktámogatásban a 3.7. a) pontjában a Felek által rögzítettek határidőket
úgy Eladó — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) függően — késedel
mi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelemi kőtbér 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. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke Jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak te
kintendő, amennyiben Vevő, Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll’

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

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

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

11.7. 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.

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.

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

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

lezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő 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 eljárási rendeltek cl Vagy’ ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta cl.

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

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

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

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

13. Titoktartás

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

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem 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 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 szerző
désben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő káro
kért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogo
sult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmon
dani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolaltartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattarrásra jogosult
Neve: Szabó Csaba
Beosztása: csoportkoordinátor
Telefonszáma: ±36 1 795 4053
e-mail címe: szabo.csaba@nisz.hu

Eladó részéről kapcso lattartásra jogosult
Neve: Szabó Marcell
Beosztása: kereskedelmi vezető
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Levelezési címe: 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Telefonszáma: ±36 70 458 1234
e-mail címe: szabo.marcell@userrendszerhaz.hu

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Altorjay Zoltán igazgató és Imricsák László osztályvezető

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 megállapodnak, hogy a kapcsolattar
tók, 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. A kapcsolattartó személyek a szerző
désmódosításra 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 cínnett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeinényt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett
az hatot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az hatot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
ma ior 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 elliáríthatóak. így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás. földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz. rohhanás.járvánv. karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás. sugárszennyeződés:
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, inozgósítás.

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás. katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
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terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összeMggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összeüiggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

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

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis 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 major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől Írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

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

16.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, bogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felme
rült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egy
mást Írásban tájékoztatni.

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

16.4. A jelen 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, bogy ugyanannak a felté
telnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani, vagy a
követeléseitől cl fog állni. Ajelen 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 KIvI, 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 elválaszthataUan részét képezi a Beszerző és az Eladó közön létrejött fent
hivatkozott KM. továbbá az alábbi mellékletek: //1
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I. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista és fizetési ütemezés
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
6. számú melléklet: Licencinformációs adatlap

A szerződést a felek áttanulniányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóvábagyólag írják alá.

Budapest, 2019. szeptember 7’ Budapest, 2019. szeptember 2&.

Vevő részéről: Eladó részéről:

~.

Bancsics Ferenc Lévai Tibor Sándor

vezérigazgató ügyvezető

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató USER RENDSZERRÁZ Kft.,
Zártkörűen Működő Részvénytársaság a közös ajánlattevők képviseletében

USER RENDS-J~RRt’Z Kft.
1039 Budar.:e~t.

Zöld u.
Adószám: 13799504-2-41

N
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1. számú melléklet
a .&Q.(~ ~~iiyiIvántartási számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

1 A beszerzés tárgya
A beszerzés Célja: Ajánlatkérő két adatparki helyszínén lévő IT iitastruktúra biztonságának
fokozására behatolás megelőző rendszert (IDS/IPS) kíván beszerezni, mely tartalmaz tűzfal
fUnkciókat is ellátni képes szenzorokat, végponti malware védelmet és központosított, egysé
ges menedzsmentet. (továbbiakban védelmi rendszer)

Nyertes ajánlattevőnek az előírt követelményeknek megfelelő eszközök, szoftverek és licen
cek szállítását, a bevezetéshez kapcsolódó terméktámogatást, valamhit az üzemeltetői tanfo
lyam teljesítését kell vállalnia.

A tervezett védelmi rendszer részletes műszaki követelményeit jelen dokumentum 2. pontja
tartalmazza.

2 Védelmi rendszer
Beszerzési igény: a tervezett, beszerzendő rendszer eszközöket, szoftvereket, licenceket,
üzemeltetői tanfolyamot és a terméktámogatást az alábbi táblázat mutatja.

I. táblázat

Mennyiség Eszköz neve

Védelmi rendszer, mely tartalmazza az alábbi együttműködő komponenseket:
. 1db Szenzor (tűzfal) pár

1 db • 1db Központosított, egységes esemény, policy és eszköz menedzsment

(Virtual Appliance)
. 99db végpont malware védelmi megoldása

80 óra Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó - üzemeltetői tanfolyam

480 óra Bevezetéshez köthető tenuéktámogatás

2.1 ...•\. ‚.~2dQl1ni vcn(jyJerlU ~venUwu t.ii~:v.tott

A szállítandó eszközöknek meg kell felelniük az alább támasztott követelmények mindegyi
kének. Az Ajánlattevő felelőssége a funkciók teljesítését lehetővé tevő eszközök, licencek.
szoüverkoniponensek és licencek biztosítása.
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2. táblázat
A szenzomzl szemben támasztott műszaki követelmények (teljesítmény paramétert tana [ma
zó követelmény esetén az adottparaméter egy darab szenzorra vonatkozik)

S-O1 A szenzor áteresztő képesség lO24Byte-os csomagokkal legalább 11 Gbps

5-02 A szenzor áteresztő képessége IRS funkciában lO24Byte-os csomagokkal legalább 9
Gbps

S03 A szenzor áteresztő képessége IPSec VPN esetén l024Byte-os TCP csomagokkal le
galább 5Gbps

5-04 Az eszköz legalább 8 ezer ‘JPN csatornát támogat
S-05 Konkurens kapcsolatok száma legalább 7 millió kapcsolat
5-06 Új kapcsolat felépítések száma legalább 60000 kapcsolat/másodperc

S-07 TLS Hardware Decryption (http 1024 Byte, 50%-ban https forgalom A TLS kapcsolatok
AES256-SHA titkosításúak 2048 bites RSA kulccsal) legalább 4Gbps hálózati forgalom
Az eszköz rendelkezik minimum 200 GB beépített SSD alapú tárhellyel, firmware image
és Iogoktárolásához

5-09 Fizikai, produktív interfész portok minimális száma az ajánlott kiépítésben
eszközönként legalább 8 db 1OGbE (SFP+) port.

5-10 Az eszköz legalább 1024 VLAN egyidejű használatát támogatja.
Az eszköz tartalmaz 2db 3 méter hosszúságú, 1OGBASE réz adatkábelt, mindkét végén
SFP+ portba illeszthető csatlakozó felülettel.
Ezen kábelek biztosítják a szállítandó eszköz és az Ajánlatkérő meglévő Nexus 7000-es
eszköze közötti 2xlOGbE hálózati kapcsolatot.
A megajánlott adatkábelek nem okozhatják a meglévő Nexus 7000-es switch funkció
vagy garancia vesztését.
A szenzor teljes körűen a megajánlott központosított, egységes esemény, policy és
eszköz menedzsmentbe integrálható, különösen az alábbiakra nézve:

S-12 • központosított konfiguráció menedzsment
. központosított loggolás
. központosított felügyelet/monitoring ________ _______

5-13 A megajánlott két szenzor eszköz (tűzfal pár) képes legyen redundánsan
együttműködni aktív-passzív kialakításbait
A megajánlott két szenzor eszköz (tűzfal pár) aktív-passzív működés esetén az elvárt
működés a következő:
. Két telephely egy adminisztratív módon definiált erőforráshalmaz tekinte

tében aktív-passzív működésű, azaz a halmaz minden eleme egyetlen alrend
szeren aktív. Egy halmaz egy vagy több teljes szolgáltatást reprezentál, min
imálisan: IP szolgáltatási pontok (ahol értelmezhető), VLAN-ok (VLAN subin
terface-ek).

. Teljes állapottér szinkronizáció, azaz kapcsolatvesztés nélküli billenés az SSL
kapcsolatok esetén is

. A billenési kritériumok több szempontú, adminisztratív definiálásának le
hetősége, minimálisan:

o eszköz meghibásodás
o az adatkapcsolati réteg (OSI Layer 2) problémája
o az erőforráshalmaz elemeinek problémája

(p1. kommunikációs hiba a halmazhoz tartozó VLAN- (ok)ban)

5-14

Oldal 16/30



S-iS Támogatja azSSLVPN-t
5-16 Támogatja az IPSec IKEv2-t

Támogatja a Suite-B kriptográfiai algoritmusokat:
• ESP (Encapsulation Security Payload protocol)

17 • 2048-bit RSA
. Diffie-Hellman group
• SHA-2 256-384-5l2bit
. ECOHE, ECDSA

S4B A megajánlott eszközből legalább 4 fúrtbeszervezhető (clustering) /teljesen egyforma
hw és sw paraméterekkel rendelkező eszköz esetén!
Támogatja az alábbi routingokat:

• static route
5-19 • RIP (Routing Information Protocol)

. OSPFv3 (Open Shortest Path First)

. BGP (BGP Border Gateway Protocol)

5-20 Legyen 19’-os rack szekrénybe szerelhető, és ehhez rendelkezzen a rögzítéshez
szukséges elemekkel is.
Az eszköz legalább 2 db network modullal bővíthető, mellyel igény szerint Quad SFP+
port-al az eszkoz bővíthető.

5-22 Az eszkoz rendelkezik 1000BASE-T (IEEE 802.3ab) menedzsment portal.
Rendelkezzen redundáns, 230V-os (AC) táp egységekkel.

5-23 A tápegységekhez tartozó tápkábelek csatlakoztathatók a rack szekrényekben lévő
Type „F” (Schuko) konnektor aljzatokhoz.

S-24 Az eszkoz rendelkezik redundáns ventilátorokkal, melyek menet közben cserélhetők
5-25 Biztosít dedikált interfészen keresztül lokális hozzáférést az eszközhoz (Console port)

5-26 Biztosít Secure Shell (SSH) Protocol távoli hozzáférést, CLI-t), melyen keresztul az
eszköz minden funkciója konfigurálható és lekérdezhető.

527 Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation, Accounting)
Radius és Tacacs+ alapon. ______ _______

5-28 Támogatja a SNMP v2c és v3 protokollt. ________________ ____

5-29 Támogatja a 9184 byte-os jumbo frame-eket. ___________ ______

5-30 Támogatja a IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG) protokolit.

5-31 Támogatja az IP hálózatról torténő dátum és időt frissítést hálózati idő Network Time
Protocol-on (NTP) keresztul

S32 A szenzor telepíthető a védendő hálózatban inline (IPS) és promiscuous (IDS) módban.
JEgy időben, a telepítési igénynek megfelelően csak egy féle módban uzemel./

A központosított, egységes esemény, policy ás eszköz menedzsment (Virtual Applianc&
szemben támasztott ‘nűszalt i követelményeÁ

A ~ ‚>

~ ~~»7: ~

VA41 A kozpontosított, egységes esemény, policy és eszköz menedzsment egy VMware
vSphere 6.0 verziójú platformra telepíthető virtual appliance (VA).

VA42 A VMware virtualizációs kornyezetet Ajánlatkérő biztosítja amelyen a VA-flak
műkodnie kell, és az alábbi erőforrás paramétereknél nagyobb igénye nem lehet:

Oldal 17 /30



. memória méret max. 16GB

. vCPU szám: max. B vCPUs

. HDD méret: max. 500GB
A szállítandó rendszer komponensek központosított, egységes esemény, policy és

VA~43 eszköz menedzsmentjét biztosítja, mely komponensek a következők:
. szenzorok
. végponti malware védelem

A központosított, egységes esemény, policy és eszköz menedzsmentbe felvehető szen
VA-44 zorok száma legalább 2 darab

VA-45 A rendszer másodpercentént legalább B millió IPS eseményt képes kezelni.

VA46 A VA képes az eseményeket tárolni, melyre allokált háttértároló terület mérete le
galább 200GB

VA-47 A VA hálózati térképe hostokra és felhasználókra nézve legalább 40 ezer

VA48 A központosított, egységes esemény, policy és eszköz menedzsment üzemeltetői
felülete GUI alapú (graphical user interface).
A rendszer részletes információkat szolgáltat, ami kitrjed a következőkre:
‘ a hálózatban lévő felhasználók

VA-49 ‚ alkalmazások
. eszközök
. veszélyek és biztonsági rések

A rendszer nyújtja a következőket:
‘ rosszindulatú (malware) fertőzések nyomon követése a hálózatban
. biztonsági szint időbeni alakulása és statisztikák, melyből egy adott pillantban

VA-SO megállapíthatók a pozitív és negatív irányú trendek
‘ Részletes esemény adatok, melyekből megállapítható, hogy mi történt egy biz

tonsági esemény során
. Workflow adatok exportálhatók. ________

A rendszer policy menedzsmentjén keresztül beállítható:
‘ szenzorok tűzfal szabályai

VA-Si ‘ alkalmazás szabályzás
‘ threat prevention
‘ URLszűrés
‘ malware védelem

A rendszer támogatja/biztosítja az alábbi riportokat, GUI felületeket:
‘ személyre szabható dashboard felület
‘ átfogó riportokat nyújt makró és mélyebb szinten a figyelmeztetésekről, riaszt

VA-52 ásokról
‘ az eseményeket és azokhoz köthető információkat gyors elemzést biztosító,

áttekinthető táblázatokban, diagramokban jeleníti meg
‘ hálózat viselkedés és teljesítmény monitoring

Á végpomi inaiware védelenunel szemben tánwsztottműszaki köveíehnének
~‘4 4 ( ‚

M-61 A végponti malware védelem az alábbiakat nyújtja:
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. File reputation alapu (ismert rosszindulatu) malware-ek a belepesi ponton karan
tenba helyezese processzor intenziv szkenneles nelkul

‘ folyamatosan frissulo, definicto alapu antivirus vedelem
. tobbalaku (polymorphic) malware felderites
‘ exploit prevention

A végpont! malware védelem az Új és Ismeretlen fenyegetések felderítése érdekében a

M-62 következő funkciókat nyújtja:
. rosszindulatú tevékenységekel szembeni védelem
‘ sebezhetőségek, biztonság! rések felderítése

A vegponti maiware vedelemnek az alabbi operacios rendszereket kell tamogatnia
. Windows 8, 8 1, 10
‘ Windows server 2012, 2012R2, 2016

M-63 • Red Hat Enterprise Linux vagy CentOS 6 x 7 x
. Android 4 1 (Jelly Bean) - 6 0 (Marshmallow)
‘ Apple

o OS liesfelette
o MacOS 10.13

M64 A megajánlott végponti malware védelem tartalmazza a 99 darab végpont védelméhez
szükséges szoftver/licence mennyiséget.

A teljes védelemi rendszerrel szemben támasztott műszaki követelmények
~

A megajanlott rendszer rendelkezzen legalabb 1 eves elofizetessel, mely tartalmazza
az alábbiakat:

T-71 ‘ Threat/File control!
‘ Malware védelem
‘ URL Filtering /reputation alapon!

T~12 A megajánlott rendszer rendelkezzen flow alapon képes gyűjteni és montorozni a
hálózati tevékenységeket.

T~13 A flow alapú hálózati tevékenység monitoringhoz a megajánlott rendszer képes le
galább_8500_egyidejű_flow_kezelésére.

~Átadás-átvétel folyamata

A nyertes Ajánlattevő feladatai az átadás átvétel során:

1. a követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben meghatározott ha
táridőknek megfelelően Ajánlatkérő Budapest, XIV. Róna u. 54.-56. alatti raktárába.

2. az eszközöket gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani.
3. az eszközhöz köteles mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz szükséges vala

mennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- ás
beszereléséhez szükséges alkatrészt, valamint az előírt ümkcionalitáshoz szükséges Ii
cenceket Vevőnek átadni.

4.~.A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok” fejezetben meghatározott
dokumentációkat elektronikusan átadni.
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3 Garanciális feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a szállított eszközökre vonatkozóan a 24x7x4 eszköz
garanciát és a terméktámogatást, a termék mennyiségi átvételének az időpontjától Számított 1
évig.

A terméktámogatás keretében biztosítania kell Ajánlatkérő számára:

. a közvetlen hibajegy nyitási lehetőséget a gyártónál,

. közvetlen hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentáció ihoz, hibalistákhoz,
szoűver&issítéseihez.

4 Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó - üzemeltetői tanfolyam
Az oktatást budapesti helyszínen kell megtartania Ajánlattevőnek, az oktatáshoz szükséges
valamennyi eszköz és helyszín biztosításával, az Ajánlatkérő 5 szakembere részére 2 tumus
ban. Az egyik turnusban 3, míg a másikban 2 fő vesz részt.

Az oktatásnak (tumusonként) 5 naposnak (8 óra/nap) kell lennie, magyar nyelven kell tartani.
Olyan képzés szükséges, mely során az Ajánlattevő az ajánlott megoldás karbantartásához,
napi üzemeltetéséhez szükséges szaktudást teljes körűen adja át.

Legalább alábbi tartalommal kell megtartani fókuszálva a megajánlott rendszer komponensek
re és a teljes rendszerre:

o Alapfogalmak, funkciók, működési elvek
o Rendszer telepítés, paraméterezés, konfigurációs beállítások
o Monitorozás, hibakeresési lehetőségek
o Méretezési, bővítési lehetőségek
o Napi szintű üzemeltetői tevékenységek

A megajánlott tanfolyam díját külön tételicént az ajánlatban szerepeltetni kell.

Az oktatási anyagot és a tanfolyam tananyagát elektronikusan (pl. PDF formátumban) is át
kell adni az esetleges későbbi, házon belüli oktatások biztosítása érdekében. Az oktatási
anyagokat olyan feltételek mellett kell biztosítani, hogy az Ajánlatkérő saját céljai érdekében
azokat korlátozás nélkül használhatja. Az oktatáshoz nem tartozik vizsgázás, vagy bármilyen
számonkérési rendszer.

5 Revezetéshez köthető terméktánogatás

Az eszköz szállítást követően Ajánlaikérő szakemberei az adatparki rackszekrényekbe besze
relik a berendezéseket, majd a kábelezését elvégzik. Ezt követően feltelepítik a szállított
szoüvereket, liceneeket és behangolják a teljes rendszert.

A Fenti munkafolyamatokhoz Ajánlatkérőhevezetéshez köthető terméktámogatást követel
meg. mellyel kapcsolatos elvárások és paraméterek az alábbiak:
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. Ajánlattevőnek a rendszerbevezetés időszakában (eszköz szállítást követő 90 napon
belül) mérnök terméktámogatást kell nyújtania 384 niérnökórában.

o További 96 mérnökórát a bevezetés utáni 270 napban kívánunk igénybe venni.
A megajánlott, — bevezetéshez kapcsolódó, - terméktámogatás díját külön tételként az ajánlat-
ban szerepeltetni kell.

6 A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok
Az alább felsorolt dokumentumokat elektronikusan (p1. CD/DVD-n) a szerződés teljesítése
során, legkésőbb az eszközök átadásakor át kell adni:

. A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek.

. A hálózati eszköz ás moduljahak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a
modellezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa, modulokon portok
száma és csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek ás pozíciók)
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2.számú melléklet a~ nyilvántartási számú szerződéshez
Megrendelt termék- és árlista

KEF kód ‚ ‚ . ‚ Mennyiség mennyi- Nettó egységár Nettó összár
Termek (szolgaltatas) megnevezese . . ‘ .

(Termékazonosító) segi egyseg (Ft) (Ft)
A megajánlott védelmi rendszer (A műszaki leírás 2.1. pontja szerint)

FPR4I I 0-NGFW-K9 4110 NGFW Appliance, 1U, 2 x 2 db 12 637 795 25 275 590

FPR4K-PWR-AC-i 100 Firepower 4000 Series 1100W AC Power Supply 2 db 540 226 1 080 452

FPR4K-SSD200 Firepower 4000 Series SSD for FPR-41 10/4120 2db 810 678 1 621 356

FPR4K-SSD-BBLKD Firepower 4000 Series SSD Slot Carrier 2db 16 904 33 808

FPR4K-PWR-AC- 1 100 Firepower 4000 Series 1100W AC Power Supply 2 db 540 226 1 080 452

FPR4K-ACC-KIT FPR4K Hardware Accessory Kit (Rack Mounts, Cables) 2 db 23 665 47 330

FPR4K-FAN Firepower 4000 Series Fan 12 db 53 414 640 968

FPR4K-RACK-MNT Firepower 4000 Series Rack Mount Kit 2 db 53 414 106 828

GLC-TE 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 2db 60 853 121 706copper wire
FPR4K-NM-BLANK Firepower 4000 Series Network Module Blank Slot Cover 4db 13 522 54 088

LFPR4I IOTTMCIY Cisco FPR4I 10 Tlueat Defense Threat, Malware and 2db 6 724 097 13 448 194URL 1Y Subs

FSVMW.2.SWK9 Cisco Firepower Management Center,(’/MWare~ for 2 1 db 92 100 92 100devices
FP-AMP- I Y-S I Cisco Advanced Malware Protection 1YR, 50-99 Nodes 99 db 10 548 1 044 252
L-ST-FR-1Y-S4 Cisco Stealthwatch Flow Rate 1 YR Subs, 25,000-49,999 8500 db 1 407 11 959 500

L-ST-SMC-VE-K9 Cisco Stealthwatch Management Console Virtual Edition 1 db 18 303 18 303

SFP-H I OGB-CU3M I OGBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter 4db 13 522 54 088

L-LC-Tl-FCIK-IY CiscoStealthwatch Threat Intelligence 1Y Service Subs 1 db 1 162 265 1 162 265

A megajánlott védelmi rendszer bevezetéséhez köthető terméktámogatás
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(A műszaki leírás 5. pontja szerint)

NET SZOLGO9 Terniéktámogatás - telepítés (vezető rendszermérnök) 480 óra 16 500 7 920 000
Üzemeltetői tanfolyam (A műszaki leírás 4. pontja szerint)

Rendszer bevezetéséhez kapcsolódó Eladó által tartott 80 óra 16 500 1 320 000
NET SZOLG73

oktatás - üzemeltetői tanfolyam

Összesen; 67 081 280
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3. számú melléklet a ~„~5S7 nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
sIt H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Te~esítést igazoló bizonylat 1.0
.

N I S Z TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
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 fent 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):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)



4. számú melléklet
a’LQ.~&~nyi1vántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

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

Cég neve: USER RENDSZERHÁZ Informatikai KR
Székhely 1039 Budapest, Zöld utca 2.
Cégjegyzék szám: 01-09-873842
Adószám: 13799504-2-41
Bankszámlaszám: 10102244-24281600-01004006
Képviseli: Lévai Tibor Sándor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, bogy az általam képviselt USER RENDSZERHÁZ Informati
kai KR. 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. szeptember

Lévai Tibor Sándor
ügyvezető

USER RENDSZERHAZ Informatikai Kf’t.
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‚0~
•• 5. számú melléklet 1.’~.1~L~5nyilvántartási számú szerződéshez
• 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

HISZ
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosít6 adatok:
Teljes név (ce’gjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségű USER RENDSZERHÁZ Kft.
Társaság

CéRjegyzék szám’ EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-873842

Ádószám:13799504-2-41 Uniós adószám: HU13799504

Kapcsolattartó adatai

Név: Szabó Marcell Beosztás: kereskedelmi vezető

Telefonszám:±36 70458 1234 E-mail cím: marcell.szabo@userrendszerhaz.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, hózszám): Magyarország, 1039 Budapest, Zöld utca 2.

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

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

Cégnév:

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

Számlavezetc5 bank

Neve:Budapest Bank

Bankszámla száma: 10102244-24281600-01004006 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi eJ számolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.W]: NEM
XIII/A’ fejezet, 169.~.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,

169.~.(p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. feje- Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: NEM zet]: NEM VI. fejezet]: NEM

Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012’ évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM
NEM NEM

?~:a 20.
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C4gszerű aláírás

USER REND&ERHAz Kft
1039 Budapest, .‚RHÁZ Kit.

Zöld u. 2. isapest
Adószám: 13799504~2~41 ~ 2.

‘39504-2-41
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6. számú melléklet
LICENCÁTADÓ ÁLTAL KITÖLTENDŐ

Nyilvántartási adatok ____________________________________
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi); ____________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma;

Ucencátadó adatai ____________________________________
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail); ____________________________________
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve: ______________________________________

Termékinforméciók ________________________________
Licenc jogosult neve;
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma; _____________________________________
Gyártó megnevezése; ___________________________________
Mennyiség: ___________________________________
Termék egységára: ___________________________________
Devizanem (p1. HUE, EUR, USD): ________________________________
Közbeszerzési díj (%): _____________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): __________ ______ _____________

. Installation Users Server + CALMetrika; ‚

Processor Core Egyeb
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés; Igen Nem
Szoftverkővetés frissítésre jogosít: Igen Nem _____________

Szoftverkövetés időta rta ma (maintenance valid from-
to); évhó.nap -

Előfizetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés érvényességi ideje: évhó.nap -

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
rights); Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége; Igen Nem
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Kitöltési útmutató

Nyilván tartási adatok

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

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

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

Lice,, cátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

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

Termékinformációl’

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

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

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

Gyártó megnevezése: A szoüvertenuék gyártójának pontos neve.

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

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

Devizanem: (p1. HIJF, EUR, USD): A szám~a devizaneme.

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

Liceuc kezdődátuma (év,hó.uap): A licenc használatijogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A tennék Ucencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó1 ha a termék t&epített példányok darab-
száma alapján licencelendő.
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Users: Abban az esetben választandó, ha a tennék felhasználók száma alapján
licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben 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 terniékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legüissebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama
kezdő- és végdátummal.

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

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

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

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.

-‚
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