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Szerződés nyilvánta~ási~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
REF azonosító 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsies Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő (a továbbiakban együtt: Vevő)

másrészről:

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
KEF azonosító: 100061
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u. 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480037
Képviseli: Kucska Arpád
Képviselő titulusa: vezérigazgató

BRAVONET Kft.
KEF azonosító: 200519
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-09-977241
Adószám: 23768569-2-42
Bankszámlaszám: 11794008-20540285
Képviseli: Gasztonyi Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

DUNA Elektronika Kft.
KEF azonosító: 100019
Székhely: 1183 Budapest, Gyömrői út 99.
Cégjegyzék szám: 01-09-368988
Adószám: 12029145-2-43
Bankszámlaszám: 10900011-00000002-22560108
Képviseli: Juhász Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Enterprise Communications Magyarország Kft.
KEF azonosító: 200191
Székhely: 1138 Budapest, Váci úti 17-119.
Cégjegyzék szám: 01-09-875754
Adósz~m: 13835462-2-41
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Baukszámlaszám: 10300002-10580660-49020014
Képviseli: Orbán Előd
Képviselő titulusa: ügyvezető

FLAXCOM Holding Zrt.
KEF azonosító: 200267
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53.
Cégjegyzék szám: 01-10-045798
Adószám: 13985677-2-42
Bankszámlaszám: 10300002-10580660-49020014
Képviseli: Harasztos Frigyes
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Kermann Kft.
KEF azonosító: 201287
Székhely: 1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-280382
Adószám: 14160080-2-42
Bankszámlaszám: 10404089-50526767-78661008
Képviseli: Kovács Zoltán Lajos
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

M&M Computer Kft.
KEF azonosító: 100051
Székhely: 7623 Pécs, Mártírok u.42.
Cégjegyzék szám: 02-09-06053 8
Adószám: 10582048-2-02
Bankszámlaszám: 10102440-42254600-01004009
Képviseli: Szappanos Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

NETvisor Zrt.
KEF azonosító: 200161
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Cégjegyzék szám: 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43
Bankszámlaszám: 10700024-04684103-51100005
Képviseli: Dr. Máthé János István
Képviselő titulusa: vezérigazgató

PROFITEXPERT Kft.
KEF azonosító: 100078
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.
Cégjegyzék szám: 01-09-074894
Adószám: 10527087-2-43
Bankszámlaszám: 10103805-12413736-00000003
Képviseli: Pilmann József
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

Rufusz Computer Informatika Zrt.
KEF azonosító: 200190
Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
Cégjegyzék szám: 01-10-140532
Adószám: 13644545-2-43
Bankszámlaszám: 10102l03-48795100-01004003 ‚!
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Képviseli: Fauszt András
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Szintézis Zrt.
KEF azonosító: 100101
Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Arpád út 2.
Cégjegyzék szám: 08-10-001771
Adószám: 12890341-2-08
Bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000
Képviseli: Bognár Pál
Képviselő titulusa: igazgatósági tag

TELVICE Kft.
KEF azonosító: 200325
Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135.
Cégjegyzék szám: 13-09-154539
Adószám: 13339076-2-13
Bankszámlaszám: 10102103-52864400-01000000
Képviseli: Szajkó György
Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató

TIGRA Kft.
KEF azonosító: 100150
Székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Cégjegyzék szám: 01-09-566107
Adószám: 12218778-2-42
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

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

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Beszerző vagy KEF)
által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése — 1. rész x86) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1.
része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó, mü~t a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevői,
között keretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM). A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint
a 301/2018. (XLI. 27.) Korm. rendelet 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében
a Digitális Kormányzati Ugynökség Zrt. a KM-benjogutódként a KEF helyébe lépett.

KM azonosítószáma: KMO1SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26. (KM aktív időszakának 12 hónappal történő meghosszabbodása
folytán: 2021. október 26.) .

KM keretösszege: 60.000.000.000 foitt ± Ma.

At
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1. A szerződés tárgya, mennyisége

.1. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ Zrt.) a Kormány - a Nemzeti
Hírközlési ás Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság ás a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
rendelet) 30. ~ (7a) bekezdése szerint hozott — egyedi döntése alapján Vevő, mint Ajánlatkérő
javára „az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése (ASP
2.0) (KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-0000S) című projekt keretében a Megnövekedett
önkormányzati igényeknek megfelelő infrastruktúra beszerzés (virtualizációs teljesítmény
bővítés)” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 105.~ (2) bekezdés b) pontja alapján a keretmegállapodásos eljárás 2. részeként a verseny
újranyitásával közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le.

1.2. A Felek közötti jogviszonyt a jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) és a közbeszerzési
eljárásban Eladó, mint közös ajánlattevő ajánlatának részét képező együttműködési megállapodás
tartalmazza. Eladó a jelen szerződést az együttműködési megállapodáson alapuló felhatalmazás
alapján — a közös ajánlattevők nevében köti 2 azzal, hogy M a jelen szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítéséért a közös ajánlattevőkkel egyetemleges felelősség terheli.

1.3. A szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja, leszállítja és üzembe
helyezi ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott mennyiségben és részletezés szerint
(Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó ajánlatának részét képező árrészletező táblázatnak
megfelelően kell kiállítani), jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki
követelményeknek megfelelő termékeket, továbbá a Műszaki leírás szerinti gyártói támogatást a
licencek átadásától számított 12 hónap időtartamra biztosítja.

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

1.5. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az EURO ONE
Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.) teljesíti.

1.6. A szerződés teljesítésének részletes szabályai jelen szerződésben és annak mellékleteiben
kerültek meghatározásra.

2. A szerződés teljesítési határideje

2.1. Eladó ajelen szerződés 1.3. pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalépését
követő 90 naptári napon belül köteles teljesíteni.

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

2.3. Vevő előteljesítést elfogad (írásban előre egyeztetett időpontban).

2.4. Jelen szerződés hatályba lépésének a feltétele a mindkét fél általi aláírás, illetve az, hogy az „

Azönkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)
(KOFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00008) című projekt Támogatási Szerződés arra irányuló
módosítása hatályba lépjen Vevő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint
Támogató között, amely lehetővé teszi Vevő számára, hogy a Megnövekedett önkormányzati
igényeknek megfelelő infrastruktúra beszerzés (virtualizációs teljesítmény bővítés)”
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki tartalom teljesíthető és elszámolható

legyen a fent nevezett projektben 2020. 06.30. napjáig.

2 A szerződés véglegesítése során kerül véglegesítésre vagy törlésre. (~ /
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Vevő a Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9) bekezdése, valamint 135. ~ (12) bekezdése alapján
kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép
hatályba. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban hivatkozott
feltétel teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni Eladót.

Vevő tájékoztatta az Eladót, hogy az Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és
országos kiterjesztése (ASP 2.0) (KOFOP-1.0.O-VEKOP-15-2016-00008) című projekt
Támogatási Szerződésének módosítása hatályba lépett 2020. május 21. napján. Igy ajelen
szerződés hatályba lépésének ezen feltétele teljesült, a tárgyi feladatvégzés támogatott és
elszámolható.

2.5. Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.

3. A teljesítés helye

3.1. Teljesítés helye:
- 1119 Budapest, Fehérvári út 70. (KAK gépterem),
- 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (WDC gépterem),
- 1135 Budapest, Csata utca 8. szám (a szerződés 4.5 pont szerinti papír alapú dokumentumok

esetében).

3.2. Eladónak szerződés 3.1. pontja szerinti teljesítési helyen kell: a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközöket átadni, leszállítani és üzembe helyeznie. A licenc
igazolások eredeti papíralapú példányát és a szerződés 4.5. pontja szerinti papír alapú
dokumentumokat 1135 Budapest, Csata utca 8. szám alatt kell átadni.

3.3. A licencigazolásokat a licensz~nisz.hu, másolatban Schindler.Gabor@nisz.hu e-mail címre kell
meglcüldeni.

3.4. Felek a papír alapon átadásra került dokmnentuinokról átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

4. A teljesítés módja

4.1. Jelen szerződés keretében Eladónak a 2. számú mellékletében meghatározott mennyiségben és
részletezés szerinti termékeket kell leszállítania és üzembe helyeznie. A teljesítendő feladatok
részletes meghatározását, valamint a jelen szerződés keretében szállítandó eszközökkel szemben
elvárt részletes műszaki minimum követelményeket jelen szerződés I. számú melléklete
tartalmazza.

4.2. Felek a jelen szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül a leszállításra kerülő eszközök
beszerelése és üzembe helyezése kapcsán közösen forgatókönyvet készítenek, melyben rögzítik a
beszerelés és üzembe helyezés pontos menetét.

4.3. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani.
Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne
érje. Eladó az eszközök beszerelését követően köteles a termékek csomagolóanyagát elszállítani.

4.4. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).

4.5. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni a jelen szerződés
keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot,
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illetve a műszaki leírásban tételesen felsorolt valamennyi dokumentumot is, Így különösen kezdési
(használati) útmutatót, forgalomba hozataira és a jótállásra és gyártói támogatásra vonatkozó
okmányokat, műszaki leírást. Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást
elvégezni. Eladó köteles továbbá Vevőnek eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban
magyar nyelven, azonban, ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor
angol nyelven) átadni. A jótáflásra és gyártói támogatásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles
feltüntetni a termék gyári számát, valamint ajótállás és a gyártói támogatás időtartamát.

4.6. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken a vonalkódot
jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy azok üzemszerű működést ne
zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.

4.7. Eladónakjelen szerződés hatálybalépését követő öt munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a
vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének
időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

4.8. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt öt munkanappal írásban értesíteni Vevő jelen
szerződés 14.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési
kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő
negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről
Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

4.9. Eladó az 4.8. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan a jelen
szerződés 14.1 pontjában meghatározott kapcsolattartó részére és a niszkozpontiraktar(~nisz.hu
email címre is, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről
készült kimutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

szerződés elnevezése, szerződés nyilvántartási száma
tennék megnevezése,
termék gyári száma,
tennék vonalkódjának száma.

Eladó a tennékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem
küldi meg Vevőnek.

4.10. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

4.11. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Vevőt a
késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását. Vevő késedelme
Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

4,12. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) - (4)
bekezdéseiben, valamint a K]YI vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.

4.13. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség —

jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

4.14. Eladó a teljesítés során jogosan igény bevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben, valamint a KM-ben
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szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót Jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.15. Eladó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

4.16. Eladó Jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

5. A fizetendő ellenérték

5.1. Felek rögzítik, hogy a szerződéses ellenérték fedezetét Európai Uniós forrás biztosítja, a KÖFOP
1.0.0-VEKOP-15-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében. A támogatás intenzitása: 100 %.

5.2. A Jelen szerződés tárgyát képező termékek (eszközök, szolgáltatások) árát, nettó egységárát jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.3. A teljes szerződéses ellenérték a 2. számú mellékletben meghatározott árak, nettó egységárak
alapján: 134.856,739, - Ft+ ÁFA, azaz százharmincnégymillió-nyolcszázötvenhatezer
hétszázharminekilene forint +ÁFA.

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

5.5. Az 5.3. pontban meghatározott nettó ár különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a
behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak,
illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások
esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem a termékek sem a
szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési
díjat Vevő a 301/2018. (X11.27.) Korm. rendelet 14. ~ (2) bekezdésének d) pontja alapján
közvetlenül az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A közbeszerzési díj alapja a
keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként a létrejövő visszterhes
szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ± APA.

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

6. Fizetési feltételek

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

6.2. Eladó ajelen szerződés 5.3. pontjában meghatározott ellenértékre a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt
szerződésszerű teljesítését követően jogosult. A számlát az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állítja
ki, és azzal együtt nyújtja be a Vevőnek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jogosult (az
(esetleges) előlegszámlán felül).

6.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó ellenértéke „Az önkormányzati ASP rendszer
továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) (KOFÜP-1 .0.0-VEKOP-15-2016-00008)
című projekt keretében a Megnövekedett önkormányzati igényeknek megfelelő infrastruktúra
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beszerzés (virtualizációs teljesítmény bővítés)” keretében ún. szállítói finanszírozással a
Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre.

6.4. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az 5.1 pontban nevezett projekt keretében Támogatóval kötött
megállapodásának (továbbiakban: Támogatási szerződés) megfelelően, a Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazoltan Eladót megillető nettó ellenszolgáltatást a Vevő hiánytalan és hibátlan
kifizetési kérelmének Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató
egyenlíti ki, közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással. A számla kiegyenlítésére
a Kbt. 135. ~ (1) és (4) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. ~ (»-(2) bekezdései alapján, és a
2014—2020 programozási időszakra irányadó az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben
(továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel kerül sor. Az Eladó tudomásul
veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A
fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

6.5. A benyújtandó számla kötelező melléklete a Szerződésben rögzített alaki és tartalmi
követelményeinek megfelelő-, kitöltött és mindkét Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
(4.sz. melléklet) és a Lieeneinformáeiós adatlap (6.sz. melléklet) kitöltött és aláírt formában.

6.6. A szabályszerűen kiállított számlát Eladó a Vevő nevére, központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.:
133.) köteles megküldeni.

6.7. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a számla
Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

6.8. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezését,

VTSZ/ TESZOR/ számát,
b) a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszánilaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
g) a számlán szerepeltetni szükséges a projekt azonosítószámát és megnevezését: Az

önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos kiteij esztése (ASP 2.0) (KOFOP
1 .0.0-VEKOP-15-2016-00008) című projekt keretében a Megnövekedett önkormányzati
igényeknek megfelelő infrastruktúra beszerzés (virtualizációs teljesítmény bővítés)”

6.9. A szállítói fmanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő
felelősséggel nem tartozik.

6.10. A Vevő fenntartja a jogot, hogy az 5.1 pontban foglaltakra tekintettel a Szerződés teljesítése
folyamán az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg a számla kiállításával
kapcsolatban.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, egymás közötti elszámolásaikra irányadónak
tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

6.11. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és annak
eltenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kbt. 135. ~ (9)
bekezdése és a Kormányrendelet 118/A. ~ és 119. *-a alapján az Eladó részére biztosítja a
szerződés elszámolható összegének 30 %-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybe
vételének lehetőségét.
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6.12. A szállítói előleget — ÁFA nélküli összeg tekintetében — (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz
történő benyújtásával) az Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az
értesítéstől számított 5 napon belül a szállítói előleggel kapcsolatban fenntartással élhet. Ennek
hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

6.13. Előleg igénylésekor Eladó, az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása tekintetében a
Kormányrendelet 118/A. ~ (2a) bekezdése szerint köteles eljárni. Előleg igénylésekor a megkötött
szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejéig az Eladó mentesül a biztosítéknyújtási
kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó
a szerződés elszámolható összegének 10 %-a és sz igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIJI.
törvény 134. * (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot
nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A ~ (2a) bekezdés b) pontjának fIgyelembevételével nem nyújt
biztosítékot. Az elöleg visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő dokumentum benyújtásától az
elöleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett összeg a
teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra.

6.14. A Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

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

6.16. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt 3 napon belül írásban
értesíteni. A bankszámlaszámban bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos. Ezt a Felek, mint a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek
minősítik.

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

6.18. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, vagy bankszüneti napra esik, akkor a Felek a
következő banki munkanapot tekintik fizetési határidőnek.

6.19. Vevő mentesül a késedelem jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a 6.6.
pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

6.20. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles j övedelmének csökkentésére
alkalmasak. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegély igénybevétele nélkül.

6.21. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott Főbb adataiban (a nevében,
cégformáj ában, adószámában, számlaszámában, stb.) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni. Ezt a Felek, mint a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a)
pontja szerinti körülménynek minősítik.

6.22. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

7. Átadás-átvételre vonatkozó előírások
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7.1. Vevő ajelen szerződés 2. Számú mellékletében meghatározott termékeket és licenceket mennyiségi
átvétel során, illetve üzembe helyezési eljárás keretében veszi át. Az átvétel a teljesítés helyén
történik hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között a jelen
szerződés 4.2. pontjában meghatározottak szerint. Amennyiben Eladó az előzőekben
meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő
munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről
Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

7.2. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon a
jelen szerződés 4.9. pontja szerinti kimutatást (szállítólevé», melynek az ott meghatározott
adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. A szállítólevélen fel kell
tüntetni a szerződés számát is. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott
dokumentum átadása.

7.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
— a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
— Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
— termék megfelel-e jelen szerződés 4.3. pontjában meghatározott előírásoknak,
— Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 4.4. pontjában előírtakat,
— Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 4.5. pontjában meghatározott dokumentumokat

átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét.
— a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen

szerződés 4.6. pontjában meghatározott előírásoknak,
— a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 4.9. pont szerinti kimutatásban a

termékhez rendelt vonalkóddal.

7.4. Vevő a sikeres átvételről átadás-átvételi jegyzőkönyvet készít, amelynek melléklete a szállítólevél
(melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés azonosító
számának), amely nem minősül teljesítésigazolásnak. Tartalma:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma, amelyeket Vevő
átvett,
- Eladó képviselőjének az átvétellel kapcsolatos esetleges észrevétele,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.5. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
— Eladó nemjelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
— a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
— a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározott

előírásoknak,
— Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körüen adta át jelen szerződés 4.4.

pontjában előírtakat,
— Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körüen adta át jelen szerződés 4.5.

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

— a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 4.9 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

7.6. 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,
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— azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma,
amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,

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

7.7. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre a 7.1.-7.5. pont, valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

7.8. A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó vállalja, bogy a termékeket a gyártó vagy annak
képviselője üzembe helyezi a jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott forgatókönyv és az 1.
számú Mellékletben részletesen meghatározottak szerint.

7.9. A Vevő az üzembe helyezés megtörténtét az üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásával igazolja.
Az üzembe helyezési jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:

- az üzembe helyezés időpontja, helye,
- Felekjelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
- az üzembe helyezett termék egyedi azonosítója (gyári száma),
- Felek képviselőinek az üzembe helyezéssel kapcsolatos észrevételei,
- Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az üzembe helyezés sikeres volt-e,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.10. A sikertelen üzembe helyezést követően Vevő egy alkalommal, az Eladóval történt egyeztetést
követően, Vevő által megjelölt időpontban, ismételten lehetőséget biztosít az üzembe helyezési
eljárás lefolytatására.

7.11. Szoftver licencek3 átadás-átvételére vonatkozó szabályok:
a. Amennyiben a szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatok teljesítése során szállított

termékekhez van olyan licensz, amely a szállított termékek működéséhez szükséges, akkor
Eladó köteles ezt a 2.1. pontban meghatározott feladatok teljesítése keretében a termékkel
együtt leszállítani Vevő részére.

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

Licenci~azolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
o a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez

értelmezett),
o a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
o a licencekhez tartozó felhasználószámot (db) és a licenc felhasználási feltételeit

(amennyiben ez értelmezett),
o a maximális konkurens felhasználószámot (db), valamint annak leírását, hogyan

történik a felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).

7.12. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.

7.13. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a szoftverek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

7.14. 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

Amennyiben a megajánlott termék tartalmaz licencet.
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jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét
tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiteijed.

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

8. Teljesítésigazolás

8.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a mennyiségi átvétel, a licencek4
átvétele és az üzembe helyezés sikeresen lezárultak, illetve Eladó átadta kitöltött
Licencinformációs Adatlapot (6. sz. melléklet) és valamennyi papír alapú dokumentumot.
Vevő a sikeres teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül kiállítja
a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete
tartalmazza. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg
Eladó a teljesítésigazolás kiállításához szükséges, jelen szerződésben meghatározott
dokumentumokat teljeskörűen át nem adja.

8.2. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKŰ Rendszerben kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben 5
napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés
(amennyiben a teljesítés nem felelt meg ajelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő
elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKU Rendszer automatikusan „teljesítve” státuszba fogja
állítani a folyamat státuszát. Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a
„telj esítve” státuszt rögzíteni a DKU Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

9. Jótállás és gyártói támogatás

9.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást és gyártói
támogatást vállal a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzítettek szerint. A jótállás kezdete a
termék sikeres üzembe helyezésének időpontja. A tennékek jótállásának és gyártói támogatásának
kezdő időpontját fel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton. (KM VI.1.14.pont)

9.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletben
adott termékkel szemben meghatározott műszaki specifikációnak.

9.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a javítás
díját, kiszállási díjat, szállítási költséget — Eladó viseli.

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

10. Jogszavatosság

10.1. Vevő a jelen szerződés alapján biztosított szoltver licencekre (beleértve a szoftverek
dokumentációját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez’

10.2. Vevő az ellenérték megfizetésével ajelen szerződés keretében kifejezetten Vevő számára készített,
Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó művek
vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat — különösen, de nem
kizárólagosan — minden további díjfizetés nélkül átruházhatja, átdolgozhatja, többszörözheti,
átdolgoztathatja és többszöröztetheti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal jogosult az átadott
műveket módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni.

Amennyiben a inegajánlott tennék tartalmaz licencet. /lit
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10.3. Eladó szavatosságot vállal azért, bogy ajelen 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, gyakorlását korlátozza vagy
akadályozza.

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

10.5. Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más
személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt,
melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illewe
nem korlátozzák vagy akadályozzák.

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

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

11. Kötbér

11.1. Amemiyibenjelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős,
jelen szerződés 1.3. pontja szerinti feladatait nem teljesíti továbbá, bármely a szerződésben
meghatározott határidő tekintetében késedelembe esik— az erre okot adó körülmény jellegétől
(késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően — késedelmi, hibás teljesítési vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5 %‚ a késedelem 11.
napjától napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék nettó vételára.

11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. naptári napja alatt napi 0,5 %‚ a 11.
napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér
alapja a hibásan teljesített termék nettó vételára. A hibás teljesítés miatti kötbér mellett
szavatossági igény nem érvényesíthető.

11.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke a nem teljesített termék/szolgáltatás nettó vételárának 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsul,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

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

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
ellenszolgáltatásba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, és a
késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
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11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

11.9. A Vevő jogosult az esedékessé vált késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból
visszatartani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.

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 jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

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

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

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

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

12.8. 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.

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

12.1O.Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

13. Titoktartás

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

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy
bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
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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 kőtelezettségének megsértéséből eredő károkért és
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult —

választása szerint — ajelen szerződéstől elállni vagy Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Enyi Sándor
Beosztása: projektmenedzser
e-mail címe: enyi.sandor(~nisz.hu
Telefonszáma: ±36 (1) 795-5487
Mobiltelefon száma: ±36 (30) 692-6635

Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult

Neve: Kiss Lajos
Beosztása: projektvezető
e-mail címe: Kiss.Lajos~euroone.hu
Telefonszáma: ±36 (1) 358-6365
Mobiltelefon száma: ±36 (30) 999-7293

14.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult együttes személyek:

Neve: Schindler Gábor
Beosztása: projektmenedzser
e-mail címe: schindler.~abor(a~nisz.hu
Telefonszáma: ±36 (1) 795-2119
Mobiltelefon száma: ±36 (30) 182-1 701

Neve: Könyves János Zsolt
Beosztása: Infrastruktúra létesítési és tervezési osztályvezető
e-mail címe: Konyves.Zsolt(~nisz.hu
Telefonszáma: -

Mobiltelefon száma: ±36 (30) 733-3526

14.3. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, ajelen szerződés megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt
a kapcsolattartó személye változik, Úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a
fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő
használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező I//l
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iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében
eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv
részére megküldésre kerülhetnek.

14.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 201 L évi
CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet
(„GDPR”) rendelkezéseit.

14.5. 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 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. Ezt a Felek, mint a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerinti
körülménynek minősítik. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden,jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján— megküldött értesítés.

14.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a
postai kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major

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

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerü teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

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

f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összernggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely
összemggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

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

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

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

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.

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

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

16.5. 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.

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

16.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá
Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
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16.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó Jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés
helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása
nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési
dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként
rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza
akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés
módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi

16.9. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó
nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi,
hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül -

köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól
elállni.

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

1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (az
ajánlattételi lapnak megfelelően kitöltve)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Licencinformációs adatlap

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint mindenben
megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen
szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2020.L~3 O 7/i~ 7~”\~;\(3fl~; ~ ~

Bancsies Ferenc -—~~Kucska
vezérigazgató vezérigaZgató

NISZ Zrt. EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Vevő Eladó

‘Ho :~ :~t
— —

lOtU
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1. számú melléklet

Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése ás Országos kiteijesztése
(ASP 2.0) (KÖFOP-1. 0.0- VEKOP-15-2016-000O8~) címűprojekt keretébcii a
Megnövekedeu önkonnányzati igényeknek inegfelelő inJiastruktúra

beszerzés (virtualizációs teljesítmény bővítés)
inűszaki melléklet

KMO]SR VT! 7
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I Bevezetés

Jelen műszaki leírás célja két telephelyen számítási kapacitást biztosító Blade ás Rack
kialakítású szerver eszközök specifikációja az alábbiak szerint.

A műszaki leírás tartalmaz minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a következő fejezetben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra kerüljön.

Két telephelyen létrehozandó számítási kapacitás
1. Peízgeszerver (blade),
2. í7Afware liceneek.

a továbbiakban részletezett műszaki specifikációnak megfelelően.

2 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások

2.1 Az eszkozokkel kapcsolatos általános elvárások

Figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.

~It’I’.IIl

K-i A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik, a hűtési
igény nem haladhatja meg a rackszekrényenként a konfigurációra vonatkozólag átlagosan
6 kW/ 47U (rack)-et, (egyedi esetekben maximum 12 kW-ot). A rendszer géptermi
elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani a kiszolgáló hűtési ás
áramellátási rendszerrel kapcsolatban.

K-2 A rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben beszerelve a hideg
levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafete fújja ki.

K-3 Minden eszköznek beszerelhetőnek kell lennie .-. garancia és támogatás vesztése nélkül —

azAjánlatkérőnéllévő, 47 U 600mm x 1200mm rackszekrénybe.
K-4 A gépterniekben az FC kábelezés optikai kábelekke~ (MM 0M4, LCIPC-LC/PC), az

Ethernet kábelezés 10 0bps, optikai kábelekkel tbrtémk (10 GBase-SR, MM 0M4,
LCIPC-LC/PC). A menedzsment csatlakozás 1 0bps, réz alapú Cat 6a UTP kábeleken
tőrténik. Az eszközök csatlakozási felüktének ehhez kell alkalmazkodnia.

Környezeti igények

~I;,~I,II

K-S Hőmérséklet tartomány:
. Működési:+l6 +30C
. Tárolási: O +40 C
. Páratartalom: max. 80% lecsapódásmentesen.

Olda~21 /34



Megbízhatóság

K-6 Ketoldali (redundans) villamos betaplalas lehetoseg (rackszekreny, aktiv figyasztok)
K-i Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés közben

külön-külön, egyesével cserélhetők legyenek.

2.2 Egyéb szükséges általános kiegészítők, feladatok

K-8 A tobb reszegysegbol allo eszkozoknel sz egyes komponensek osszekotesehez szukseges
belső kommunikáeiót és működést lehetővé tévő eszközök, csatlakozók és kábelek.

K-9 Az eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden eszköz, alkatrész.

2.3 Eszközök elhelyezése

K-12 Az eszkozoket a rendelkezesre allo, 600 mm x 1200 mm alapteruletu, 47 U magas
rackszekrényekben kell elhelyezni.

2.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz

III I I ‘1’ I

K-13 A gépterem elektromos rendszeréhez EN 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 fázis)
csatlakozó felületeken lehet kapcsolódni, ha ezen kívül más típusú csatlakozóra van
szükség, annak biztosítása szükséges.
Elektromos csatlakozókábel hossza legalább 3 m.

A belső elosztásrajavaslat:
. PDU, hat mezőt tartalmazzon egyenkénti, 16 A-es túláramvédelemmel,
• legalább 6 darab 1EC320 Cl 9-es ás
. legalább 24 darab 1EC320 Cl3-as

csatlakozóaljzattal szerelt kivitelű legyen;
K-14 Gondoskodni kell a belső elosztásról. A rendszer eszközökkel szállításra kerülő PDU

egységek rack unitokban való elhelyezése nem megengedett, ezért olyan kivitelű
elektromos energia szétosztó eszközök szükségesek, amelyek rackben való rögzítése a
rack unitokon kívül történik (Rittal DK 7955.23 3 sorozat esetében alkalmazott
megjelenésselj. Az eszközöket a gépteremben rendelkezésre álló Rittal TS IT rack
szekrényekbe kell tudni beszerelni. Az elhelyezés mód nem akadályozhatja a szekrény
belsejéhez való rendeltetésszerű hozzáférést. A rack rendszerbe való beavatkozás,
módosítás, amiak megsértése nem megengedett.

KIS Raekszekrényenként a beszerelési terv alapján elhelyezett eszközöknek megfelelő
mennyiségű aljzat (PDU) biztosítása szükséges.

1(16 Redundáns elosztás minden rackszekrényben.
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3 Számítási kapacitás biztosítása

Igény:
Adatközpontonként 7-6 darab pengeszerver szállítása és üzembe helyezése, a NISZ Zrt. F70
(Budapest, XI. Fehérvári út 70.) ás WDC (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33.)
adatközpontjaiba.

Az eszköz fizikai elhelyezésére a „2.3 Eszközök elhelyezése” fejezetben kifejtett szabályok
vonatkoznak.

3.1 Meglévő pengekeret

Az ASP2 projekt keretében korábban beszerzésre került adatközpontonként 5-5 darab (összesen
10 darab) pengekeret az alábbi konfigurációval.

Egy darab pengekeret konfigurációja:

1 681844-521 HP BLc7000CTO3 IN LCD Plat Enclosure 1 db
2 751465-521 HP VC 16Gb 24-Port FC Module 2 db
3 638526-521 HP BLc VC Flex-lO/1OD Module Opt 2 db
4 455883-521 HP BLc lOG SFP+ SR Transceiver 4 db
5 733460-521 HPE 6X 2650W Plat Ht Pig FlO PS Kit 1 db
6 456204-521 HP BLc7000 DDR2 End Mgmt Option 1 db
7 413379-521 HP BLc7000 1 PH FIO Power Module Opt 1 db
8 AFS74A HP Rdnt 2m,16A,C19-C20 Jmpr Cord 3 db
9 517520 521 HP BLc 6X Active Cool 200 FlO Fan Opt 1 db

10 AF518A HPE Basic 22kVA/60309/C19/INTL PDU 1 db

A 10 darab pengekeretbe, melyek egyenként 16 darab pengeszerver befogadására képesek,
összesen eddig 130 darab pengeszerver került elhelyezésre. Igy további pengeszerverek
elhelyezése biztosított adatközpontonként 15-15 darab szerver számára.

3.2 Peugeszerver

Igény: 13 darab, (adatközpontonként 7 darab F70 -6 darab WDC) pengeszerver, a 3.1 A’íeg/évő
j)eJlgC/CCretel kompatibilis, 2 telephelyen elhelyezve.

A pengeszervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

P-17 2 CPU foglalatos, x86 arei~eiaúr~j~a pengekeret márkájával megegyező penge
szerver~~j~elrocesszorral, melyek támogatják a VT-d ás VT-x utasításkészletet.

P-18 Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 36 core számítási erőforrás legyen, amelyhez
programok, virtuális gépek rendelhetőek. Csak fizikai core számítható be, logikai core
nem.
A processzor: Intel® Xeon® Gold 6140 Processor, vagy ezzel egyenértékű. Az
egyenértéküség feltételti (az alábbi paraméterekben a megadott érték vagy jobb):

o Core szám: 18
• Processor Base Frequency: 2.30 GHz
• Maximum Memory Speed: 2666 MHz
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P49 Legalább 768 GB RAM ECC, minimum DDR4 2400MHZ-es DIMM sebesség, mely
bővíthető 1,5 TB-ig.

P-20 fizembiztonsági okok miatt maximum 12 memória slot használható, és maradnia kell
szabad memória slotnak a konfigurációban.

P-21 Csatlakozási lehetőségek a kommunikációs initastruktúrára (egymástól független,
fizikailag dedikált csatornákkal).

P-22 Tároló eszközökhöz (SAN) csatlakozás legalább 2db x 16 GB FC pengénként.
P-23 Hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 2db x 10Gbps pengénként, illetve lehetőséget

biztosít a hálózati csatoló virtuális felosztására (NPAR).
P-24 Központi tárolóról való rendszerindítási (boot) képesség, 2db microSD vagy SD kártya

elhelyezésének lehetősége házon belúl.
P-25 Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus felülettel,

integrált távoli kouzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben jelen pont szerinti
előírás teljesítéséhez további licencek szállítása szükséges, akkor ezen licencek is. A
kiszolgálókra vonatkozóan a management eszköz licencnek teljes értékűnek kell lennie.

P-26 IPMI 2.0 protokol támogatottság
P-27 A következő virtualizációs rendszerek támogatása, t’uttatási képessége:

• VMware vSphere 6+
. Microsoft Hyper-V
. KVM

P-28 A következő operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége
. Microsoft Windows Server 2016±
. Red Hat Enterprise Linux 7+
o Suse Linux Enterprise 12±

P-29 12 hónap (1 év) NBD gyártói garancia a hardver és szoftver komponensekre.

3.3 VMware licencek

Kormányzati Adatközpont bővítéseként virtualizációs szoftverlicenszek szállítása az alábbiakban
részletezettek szerint:

• VMware vSphere Enterprise Plus vagy ezzel egyenértékű licenc 13 darab, egyenként 2
fizikai CPU-t tartalmazó szerverre (Osszesen 26 db CPU licenc),

. 12 hónap jótállási és gyártói támogatás.

A szervereknek a következő követelményeknek kell eleget tenni:

V-O1 HW core-ok támogatása: Minimális elvárás, hogy a szerver összes processzor magja
felhasználható legyen.

V-02 Memóna nagysága: Minimális elvárás a gépek teljes RAM-ja (legalább 768 GB)
felhasználható legyen. ____________________ _________ _____

V-03 Maximális virtuális gépek száma: Minimum szerverenként az ajánlott core szám 10-
szerese.

V-04 Egy virtuális gép maximális core száma: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen adni az
egy szerverben leszállított összes core-t q~alább 36 fizikai core). _______

V-OS Egy virtuális gép maximális memória mérete: Egyetlen virtuális gépnek is oda lehessen
adni a teljes fizikai memóriát (természetesen a virtuajizációs szoftver által használt
memória mérettel csökkentve).

V-06 Egy virtuális gép virtuális lemezméretének minimuma: Egy virtuális gép képes legyen
muumum 2TB-os virtuális lemezt kezelni.

V-07 Hardver alapú virtualizáció: A virtualizációs szoftver képes legyen kihasználni a
szerverek beépített virtualizációs hardver támogatását.
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V-08 Hatékonyság: Egy virtuális gép sebessége legfeljebb 10 %-kal lehet kevesebb, mint annak
a fizikai gépnek a sebessége, azonos core szám mellett, amin fut (Near native speed).

V-09 Vendég operációs rendszer támogatás: A virtualizációs szoftver rendelkezzen gyártói
támogatással legalább a következő operációs rendszerek alábbi és újabb verzióinak
virtuális gépen való futtatásához:

• Windows Sewer 2012 R2
. CentOS 6 és? 64-Bit
. Debian GNU/Linux? és 8 64 Bit
. Red Hat Enterprise Linux 6 és 7 64-bit
. SUSE Linux Enterprise Sewer 11 64-Bit
. Ubuntu 14.04 64-Bit __________________ _____

V-b Hálózati támogatás:
o Egy virtualizációs szoftver képes legyen legalább 8 hálózati csatolót biztosítani a

virtuális gép számára, amelyek különböző hálózatokhoz csatlakozhatnak.
o VLAN támogatás: A virtualizációs szoftver támogassa a következő funkciókat a

konfigurált virtuális hálózati kapcsolóban:
o IEEE 802.lq tag-ed csomagok hozzárendelése virtuális géphez
o Trunk mód virtuális gép hálózati csatlakozóján (a VLÁN tag-elt

csomagok továbbadása a virtuális gépnek)
o A virtuális és a megaj ánlott fIzikai kapcsolók (switchek) közötti trunk

portok kompatibilisek, azaz mind IEEE 802.lq VLAN tagelt csomagokat
: átadnak, mind több fizikai portot ún. LAG (Link Aggregation) módban

össze tudnak fűzni (p1. IEEE 802.3ad).
o Disztributed switch támogatás

V-il PCI-e pass-through a virtuahzacios szoftver tamogassa a virtuahzalt vendeg operacios
rendszer szamara a host gepben rendelkezesre allo PCI-e kartya direkt elereset

V-12 Fibre channel: A konüguráció Fibre channel (FC) alapú tároló rendszert tartalmaz, ezért
szükséges, hogy a virtualizációs szoftver képes legyen egy külső FC LUN-t egy virtuális
gép számára átadni (FC LUN pass through). Ebben az esetben szükséges, hogy mind a
gazdagépen futó virtualizációs program (Windows, vmkernel, stb.), mind egy virtuális

____gep_a_kulso_tarolo_FC_LUN-jarol_be_tudjon_toltodni_(boot)
V-13 Failover, live migration A virtualizacios szoftver legyen kepes egy meghibasodott fizikai

gepen futo vutualis gepet egy tartalek fizikai gepen automatikusan ujramditani, illetve ez
a muvelet a menedzsment feluletrol is indithato legyen Legyen lehetoseg a virtuahs gep
lealhtasa nelkuh mozgatasia a felepitett rendszeren belul, illetve a mar uzemelo VMware
6.5 cluster és a megvalósítandó rendszer között.

4 Egyéb feladatok

4.1 Üzembe helyezés

. Eszközök üzembe helyezése, amelynek keretében az alábbi feladatokat kell elvégezni:
o az eszközök fizikai beszerelése,
o helyi összekábelezés,
o kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon,
o eszközök bekapcsolása,
o megfelelő firmware verziók telepítésc az eszközökre,
o státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása,
o átadás-átvételi tesztek lefuttatása.

4.2 Eredménytermékek

. Leszállított és üzembe helyezett eszközök;

. Dokumentáció:
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o Beszerelési terv;
o Kábelezési terv;
o Licencigazolások és 12 hónap gyártói támogatás igazolása;

. Licencinformációs adatlap;

42 Jótállási és üzemeltetés támogatási elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a 3.2 pontban szereplő pengeszerverekhez a 12 hónap
gyártói garanciát valamint a 3.3 potuban szereplő VMware licencekhez a 12 hónap jótállást és
gyártói támogatást. Ajótállási és gyártói támogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi
átvételének együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítésigazolás kiállításának együttes
feltétele.

A jótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:

~II..II.I~-

‚JP-O1 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg.
JP-02 A hibabejelentést Ajánlattevőnek vagy a termék gyártójának 1 órán belül kell

visszaigazolnia.
JP-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy neve, beosztása,
‘ meghibásodott temiékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt hibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma.

JP-04 Jótállás ás gyártói támogatás keretében biztosítani kelt bővebb (pubtikusan
hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez.

JP-05 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kelt az eszközhöz kapcsolódó
szoftverítissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
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Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

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

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szotiverkövetés 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 (p1.: 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
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C,
NISZ

Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok

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

Számlaszám (adóügyi); licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzésliez kapcsolódó megrendelés száma; opcionális, de ha megrendelés alapján történt a teljesítés,
kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben licencátadói
oldalról deflniált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége.

Belső fejlesztésű 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.

Tennékinfonnációk

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

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

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

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

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

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

Devizanem: (p1. HIJF, EIJR, USD): A számla devizaneme.

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

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

Metrika: A tennék 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 software assurance.

Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
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N I S Z 6. számú melléklet

34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0
Licencinformációs adatlap

LICENCATADO ÁLTAL KITOLTEM)O
Nyilvántartási adatok ____________________________________
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): ______________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

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

Termékinformációk ____________________________________
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése: ______________________________________
Mennyiség: ______________________________________
Termék egységára: ____________________________________
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): _________________________________
Közbeszerzési díj (%): ______________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): ___________ ______ ________________

. Installation Users Server ± CAL
Metrika: — —

Processor Core Egyéb
Szoftverkövetés vagy tennékfrissítés: Igen Nem
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem ______________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-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

Dátum___________________ . . . . . . „.‚.Licencatado vagy gyarto cegszeru alairasa
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5. számú melléklet
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

as államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.5 (0) bekezdése, as amhéztartáaról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 3~W2011. (XII. 31.) (arm. rendeletöü. ~ (Ia) bekezdése és a nemzeti vagycnról szóló

2011. évi CXCVI. törvény 3.5(1) bekezdés 1. oontja alapján

Alulirctt Kucska Árpád. mint as EURO ONE Számit~stechniI’ai Zn. (1145 Budapest. Újvilág utca 50-52..

adószásn: 1Có4~~207-2-44) cigjegyzésre/aláirásra jogosult (ás a BRAVONET fUt. (1145 Budapest, Ú;viíág U.

50-52.). a DUNA Elektronika fUr. (1183 Budapest. Gyömrői Út 00.), as Enterprise Communications

Magyarország fUt. <1139 Budapest Váci Út 117-hO.), a FLAXCOM Holding Zrt. (1140 Budapest Mogyoródi

u 53). a Kermann Kft. (1140 Budapest, Angol utca 32.4 óp 2. em.). as M&M Computer fUt. (7023 Pécs

Mártrok útja 42.). a NETvisor Zrt. (1110 Budapest, Petzvál József utca 50.). a PROFITEXPERT fUt. (1115

Budapest. Bartók Béla Út 152. H. óp.). a Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest Buda~oki üt 50 )‘

a Szintézis Zrt. (0323 Győr. Tihanyi Árpád Út 2.), a TELVICE fUt. (2040 Budabrs. Szabadság Út 135.). ás a

TIGRA fUt. (1145 Budapest Törökór u- 2.) közös aj~nlattev6k meq.hatafmazotr képviselője) képviseló~e jelen

okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelósségem tudatában,

a hivatkozott hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezései’ ismeretében nyilatkozom

arról, hagy as EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest. Újvilág utca 50-52.. adószóm: 10840207-

2-44) cégjegyzésre/aláirásra jogosult (ás a BRAVONET Kft. (1145 Budapest. Újvilág u. 50-52). a DUNA

Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrói Út 00.). as Enterprise Communications Magyarország <ft. (1136

Budapest. Váci Út 117-110). a FLAXCOM Holding Zrt. (1140 Budapest. Mogycródi u 53), a Kennann Kit

(1140 Budapest Angol utca 32. 4. óp. 2. cm.). aS M&M Computer Kft. (7823 Pécs, Mánirok Útja 42.), a

NETvisorZrt. (1110 Budapest. Pe~vál József utca 50.). a PROFITEXPERT fUt. (1115 Budapest. Bartók Béla

Út 152. H. ép). a Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki Út 50.). a Szintézis Zn. (0323

Győr. Tihanyi Árpád Út 2.). a TELVICE fUt. (2040 Budaörs. Szabadság Út 135.). és a TIGRA fUt. (1145

Budapest, Törökór u. 2.) közös ajánfaftevők átlátható szervezetnek minősülnek a nemzet vagyonról szóló

2011. Évi CXCVI. tdrwény3. 5 (1)bekezdésének 1. pontja alapján.

Kijelentem. és aláíráscmmal igazolom. bogy jelen nyilatkozatban íc-glaltak a valóságnak mindenben

megfelelnek

Tudomásul veszem. hogy as Silamházlartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 35912011. (XII. 31 ) Kornl.

rendelet 50. 5 (Ia) bekezdése alapján a nyilatkozatot tevő szervezet képviselője a nyilatkozatban toilallak

változása esetén arról haladéktalanul köteles a NISE 2.1.-át tájékoztatni továbbá, hagy a valótlan tartalmú

- a -
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4. számú melléklet

NISZ
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1OS1 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Keszult
Hely: I Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása; Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

A jótállás kezdőidőpontja:
Megjegyzés: A gyártói oktatási (oktatási kredit) igazoló dokumentáció -án5 átadásra

került.
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.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: I Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

Kéijük megadni.
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••~t N I S Z 3. számú melléklet
S 5 NEMZET[ INFOKOMMUNIKÁCIOS

SZOLGÁLTATÓ ZRT.

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO ONE Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO ONE
Számítástechnikai Zártkörűen Működő Számítástechnikai Zrt
Részvénytársaság

Cépjewyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44 Uniós adószám: H1J10649297

Kapcsolattartó adatai

Név: Kiss Lajos Beosztás: projektvezető

Telefonszám: ±36 (1) 358-6365 E-mail Cím: Kiss.Lajos~euroone.hu

Cím ‚

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Ujvilág u. 50-52.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, vá,os, utca, házszám):

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

Cé2név:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve:. UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: 10918001-00000057-22480037 Bankszámla devizaneme: HUF

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

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Külőnbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. l69.~.(l)]:
Xiii/A. fejezet, 169.~.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. NEM

fejezet, 169.~p,qj]: NEM
~ . . . f Alanyi mentesség [áfa tv. Xiii. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.Forditott adozas [a a t-v. i69.~.(n)]. fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM

Milyen tevekenyseg alapj an. NEM . .

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

Kelt’ :

Cegszei u alair~,l
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

AJANLATI AR RÉSZLETEZÉSE

2. számú melléklet

~I1MII ~ ~Sta
863442-621 HPE BL46Oc GenlO lOGbÍ2OGb FLB CTO Blade 13 db 352 849 4 587 037
HPE_CPU_Q.6140 HPE Server Xeon-G 6140 Processor Kit 13 db ‘~36 043 5 668 559
HPE_CPU_Q6140 HPE Server Xeon-G 6140 Processor Kit 13 db 436 043 5 668 559
HPE-MEM-64G-NG 64GB DDR4 New Generation Memory Kit 156 lb 668 152 104 231 712
700065-821 HPE FlexFabric 20Gb 2-port 63OFLB Adapter 13 lb 60 021 780 273
710508-821 HPE QMH2672 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter 13 lb 105 491 1 371 383
512485-821 HPE La Ady nc] lyrTSU 1-Svr Lw 13 db 36 376 472 888
HPETS2D17_021 HPE Foundation Care NBD Service c szinte- HPE gyártói tánwgatás 156 intézrnényihónao 7 686 1 199 016
HPETS2O17_006 HPE Installation Service c szint ‘- HPE gyártói támogatás 26 óra 29 896 777 296
SRVT_X_SZOLGOY telepítés (vezető rendszermárnok) 24 óra 15 000 360 000
BD71 MAE VMw vSphere EntPlus 1 P 1 yr E-LTU 26 lb 374 616 9 740 016

Osszesen: 134 856 739

Budapest, 2020. március 11.

Megrendelt termékeket + 27 % ÁFA terheli.
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