Szerződés nyilv~tadási ~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Kormányzati Adatközpont bővítéseként Számítási kapacitások, tárolóbővítések és men
tési tároló szállítása az „AAFK” projekt vonatkozásában 5. rész

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikáeiós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézményi azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Számlavezető bank, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Bancsies Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről az
Areus Zrt.
Szállítói azonosító: 100159
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Cégjegyzék szám:01-10-047135
Adószám:23469507-2-4 1
Számlavezető bank, bankszámlaszám:Erste Bank Hungary Zrt., 11600006-0000000064985936
Képviseli:Nagy Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és az
ATOS Magyarország Kft.
Szállítói azonosító: 100008
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-710062
Adószám: 10378144-2-41
Számlavezető bank, bankszámlaszám: BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe, 1310000702510510-00463485
Képviseli: Hernádi József
Képviselő titutusa: ügyvezető
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és a
Poli Computer PC Kft.
Szállítói azonosító: 200592
Székhely: 2613 Rád, Liget utca 3.
Cégjegyzék szám: 13-09-081942
Adószám: 11820534-2-13
Számlavezető bank, baukszámlaszám: MKB Bank Zrt., 10300002-10678565-49020012
Képviseli: Boros István Sándor
Képviselő titulusa: cégvezető
és a
RacioNet Zrt.
Szállítói azonosító: 100082
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
Cégjegyzék szám: 01-10-045565
Adószám: 13846606-2-44
Számlavezető bank, bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt., 10102093-56990600-01000008
Képviseli: Balázs András
Képviselő titulusa: cégvezető
és a
SERCO Kft.
Szállítói azonosító: 100088
Székhely: 1037 Budapest Bécsi út 314.
Cégjegyzék szám: 01-09-709321
Adószám: 12906240-2-41
Számlavezető bank, bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt., 11703006-25958254-00000000
Képviseli: Wéber Tamás Károly
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
Silicon Computers Kft.
Szállítói azonosító: 100091
Székhely: 1118 Budapest, Zólyomi Út 23.
Cégjegyzék szám: 01 09465189
Adószám: 12095144-2-43
Számlavezető bank, bankszámlaszám: Sberbank Magyarország Zrt., 14100000-1147084901000001
Képviseli: Lehoczki Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
WSH Kft.
Szállítói azonosító: 100115
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzék szám: 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Számlavezetőbank, bankszámlaszám: MKB Bank Zrt., 10300002-20378729-00003285
Képviseli: Nemes Csaba
Képviselő titulusa: ügyvezető
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mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye
1 .1

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által TED
2017/S 104-207282 ill. KE-7607/20l 7 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya
alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése” (1. rész: x86) tárgyban lefolytatott központosított közbe
szerzési keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a KEF és az Eladó kö
zött keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO1SRVT17
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2021. október 26.
keretösszege: 60.000.000.000 forint + Afa.

1.2

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet fe
ladat- és hatás-köréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati in
formatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.
27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKU rendelet) 2019. október 31-i és november 1jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen Mű
ködő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKU Zrt.) a KM-ben jogutódként a KEF he
lyébe lépett.

1.3

A DKÜ Zrt. Vevő, mint Ajánlatkérő javára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdésének c) pontja alapján ajelen szerző
dés 2.1. pontjában megjelölt tárgyában folytatott le közbeszerzési eljárást (a továbbiak
ban: közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érde
kében.

1.4

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közö
sen teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen
szerződés és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró El
adó jelen szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében
Írja alá.
—

—

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti, hogy jelen szerződés
ből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.
1.5

1.5. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesíté
se során Egyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megva
lósítását érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, va
lamint ajelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltakat.
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2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítá
sára jött létre (a közbeszerzési eljárás tárgya’.,, Kormányzati Adatközpont bővítéseként
Számítási kapacitások tárolóbŰ~’ítések és mentési tároló szállítása az „AAFK” projekt
vonatkozásában 5. rész: VTL mentési tároló’). A jelen szerződés alapján Vevő megren
deli és megveszi, sz Eladó pedig eladja és leszállítja a Jelen szerződés 2. számú mellék
letében rögzített, jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki köve
telményeknek megfelelő termékeket.

—

-

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az Areus Zrt. (szék
hely:1037 Budapest, Montevideo u. 5.) teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen
szerződés hatálybalépését (mindkét Fél általi aláírását) követő hét héten belül kell le
szállítania és Vevőnek átadnia.

3.2

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, ha jelen szerző
désben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4.

A teljesítés helye

4.1

Eladónak a jelen szerződés 2. számú melléldetében meghatározott eszközöket a 1117
Budapest Fehérvári út 70 helyszínre kell leszállítania.

5.

Teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köte
les leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás so
rán semmilyen sérülés ne érje. Az üzembe helyezést követően az eszközök csomagolóanyagának elszállítása Eladó feladata.
5.2. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni:
a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve
Vevő által előírt tartozékokat is),
b) a több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez
szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközöket,
csatlakozókat és kábeleket,
e) az eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden eszközt, alkatrészt,
d) a funkcionalitáshoz szükséges licence(ke)t (amennyiben szükséges),
e) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot (így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra
Oldal 4 / 38

és ajótállásra vonatkozó okmányokat, licencigazolást), a műszaki leírást, valamint a
műszaki dokumentációt,
1) az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges telepítőkészletet.
Az e) pontban meghatározott dokumentumokat Eladó elektronikus úton is Vevő
rendelkezésére bocsáthatja. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles
feltüntetni az átadott eszköz gyári számát, a jótállás kezdő időpontját és a jótállás
időtartamát.
5.3. Eladó feladata a hardverek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a ter
mékeken 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.
5.4. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését
követő két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1.
pontjában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok ren
delkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja,
átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.5. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíte
ni Vevő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás idő
pontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz
tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és
az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.
5.6. Eladó az 5.5. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a niszkozpontiralctar@nisz.hu e
mail címre a szállítandó termékekről készült kimutatást, melynek valamennyi tennék
vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
tennék megnevezése,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a Jelen pont szerinti ki
mutatást nem küldi meg Vevőnek.
-

-

-

5.7. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írás
ban értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okai
ról abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is is
mernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12.
pontjában foglaltak alkalmazását.
5.8. Amennyibenjelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályoz
za, vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről
köteles Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az
akadályt Eladónak közlés nélkül is ismemie kell), jelezve az akadályt és annak okát, va
lamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedetmét kizárja.
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5.9. Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat
veheti igénybe’
5.10. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek. alvállalkozó bevo
nása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkal
masságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a
Kbt. 138. * (2) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonat
kozó rendelkezéseit kell alkalmazni’
5.11. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyek
kel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kö
telezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terhe
li.
—

5.12. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna el. Eladó, ha jelen szerződésben valamint a KM-ben sza
bályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következ
tek volna be.
5.13. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktala
nul értesíteni (Kbt. 136. * (1) bekezdés b) pont).
5.14. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

5.15. A teljesítésre egyebekben a KM VI.l. pontjában meghatározott, vonatkozó rendelkezé
sek irányadók.

6.

A fizetendő ellenérték

6.1. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés ellenértékének a megfizetése saját forrás felhasz
nálásával valósul meg.
6.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.
6.3. Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységúrak alapján: nettó 65 989 849,- Ft ± AFA,
azaz nettó hatvanötmillió-kilencszáznyolcvankileneezer-nyolcszáznegyvenkilenc forint
± általános forgalmi adó.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.
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6.4. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolat
ban Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott net
tó ár különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő Összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek,
egyéb), a kiszállítás díját, ajótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások ese
tében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a
szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díjat Vevő a 301/2018. Korm. rendelet 14. * (2) bekezdés d) pontja alap
ján közvetlenül az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A 301/2018. Korm.
rendelet 14. * (2) d) pontja alapján a közbeszerzési díj alapja a keretmegállapodás alap
ján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa.
—

—

6.5. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl, további díjazás, költ
ségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyenjogcímen nem illeti
meg. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7.

Fizetési feltételek

7.1

Vevő jelen szerződés teljesítésével összefbggésben az előlegfízetést kizárja.

7.2

Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.3

Eladó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az
igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon
belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

7.4

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
mindkét Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet). A számla
kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2)
bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak. Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé
teszi elektronikus számla befogadását az ejnvoice@nisz.hu címre.

7.5

A számla szabályszerű kiállítása titán az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a 7.3 pontban meghatározott e-mail
címére küldi.

7.6

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezése, TESZOR száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidőként a számla kézhezvételétől
számított 30. napot,

-

-
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a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószá
mot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

7.7

Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek
központi iktatójába 7.4 pontban vagy a 7.3 pontban meghatározott e-mail címre
érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.8

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

7.9

Eladó nem fizet, illetve számol el jelen 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
adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).

7.10 A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében amennyiben Eladó külföldi adóilletékességű,
köteles az egyedi szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni. hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra
vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.
7.11 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.
—

-

7.12 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
7.13 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.14 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 7.4 vagy a 7.3 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla
egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.15 A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében,
cégformájában,
adószámában,
bankszámlaszámában)
bekövetkező
változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
7.16 Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti
harmadik személyre.
7.17 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
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8.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8. 1

Vevő a Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadásátvételi eljárás keretében a teljesítés helyén veszi át Eladóval egyeztetett időpontban. Az
átadás-átvétel mennyiségi és minőségi átvételből áll.

8.2

Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon ajelen szerződés
5.6 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon kívül termékek
hez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az
előzőekben meghatározott dokumentum átadása.

8.3

A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította
e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.2 a)-d) és 1) pontjában előirta
kat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.2 e) pontjában meghatározott dokumen
tumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
f) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2 pont szerinti kimutatásban a
terrnékhez rendelt vonalkóddal.

8.4

Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének,
székhelyének, valamint jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő a mennyi
ségi átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nemjelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí
totta le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel megjelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott elő
írásoknak,
d) Eladó a tenTiékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta átjelen szerződés 5.2 a)
d) és t) pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.2 e)
pontjában meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét sem,
O Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírások sze
rint helyezte el a terméken a vonalkódot,
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2 pont szerinti kimutatásban
a termékhez rendelt vonalkóddal.

8.5

A mennyiségi átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
-

‚

-
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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.

8.6

A mennyiségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt át
adás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 8.1-8.5 pont valamint jelen pont rendelke
zéseit kell megfelelően alkalmazni.

8.7

A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket üzembe helyezi, melynek
keretében a jelen szerződés 1. számú mellékletének „Infrastruktúra kialakítás és integrá
ciós feladatok” fejezetében részletezett feladatokat kell elvégeznie.

8.8

Az üzembe helyezést követően kerül sor a minőségi átadás-átvételi eljárásra, melynek
során Vevő az üzembe helyezett eszkőz funkcionalitását vizsgálja, melynek keretében
annak vizsgálatára kerül sor, hogy az eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e,
illetve azt, hogy hibamentesen működik-e. Eladó köteles az Uzembe helyezés és a mi
nőségi átadás-átvétel során minden szükséges tájékoztatást megadni az eszközök műkö
désével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást
nyújtani.

8.9

A minőségi átadás-átvételi eljárás sikeres, ha az eszköz hibamentesen működik.

8.10 A minőségi átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni
kell:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek által rögzíteni kívánt adatok és tények,
Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átadás-átvétel si
keres volt-e vagy sem,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

8.11 Sikertelen minőségi átadás-átvétel esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a 8.10
pontban meghatározottakon kívül rögzíteni kell az alábbiakat is:
az átvétel megtagadásának az indoka,
Eladónak az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételei,
azon termék(ek) felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód száma), melyekre Vevő
az átvételt megtagadta
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja.
-

-

-

-

8.12 A minőségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadásátvételi eljárást folytatnak le, melyre a 8.1-8.11 pont valamint jelen pont rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
8.13 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
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amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed’
8.14 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztes
ség követelményének figyelembevételével állapították meg.

9.

Teljesítésigazolás

9.1’ Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerző
dés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezá
mit és Eladó a jelen szerződés 10.5 pontja szerinti elérési utat Vevőnek megadta’ Szer
ződő Felek megállapodnak, hogy Jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szolgál
tatásnak.
9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevő jelen szerződés 15.2
pontjában meghatározott képviselőjének:
ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek mennyiségi át
vételét igazoló szállítólevelek egy példányát,
ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek minőségi átvé
telét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy példányát,
a jelen szerződés 10.5 pontjában meghatározott elérési út átadását igazoló vevői
nyilatkozatot.
Ajelen pont szerinti dokumentumok átvételét követő 5 napon belül Vevő kiállítja a Tel
jesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet).
-

-

-

9.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó
annak kiállításához szükséges, a 9.2 pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy
nem teljeskörűen adja át.
9.4. Az Eladó a teljesítést követően S napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: DKU Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban be
következett változást, amit a Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben 5 napon belül köte
les visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, iilletve visszaküldés (amennyiben
a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmu
lasztja a visszaigazolást, akkor a DKU Rendszer automatikusan „teljesítve” státuszba
fogja állítani a folyamat státuszát.
9.5.

10.

A Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a ‚.teljesítve” státuszt rög
zíteni a DKU Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta
-

-

Jótállás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre (hardver és szoüver elemekre
kiterjedő) 12 hónap teljes körű jótállást és gyártói támogatást biztosít jelen szerződés 1.
számú mellékletében részletezettek szerint. A jótállás és gyártói támogatás kezdete a
tennék minőségi átvételének időpontja. A termékek jótállásának kezdőidőpontját fel
kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton.

Oldal 11/38

10.2 Eladó Jelen fejezet szerinti jótállási kötelezettsége kiterjed a jelen szerződés keretében
szállított termékek kifogástalan és szerződésszerű minőségére. Eladó garantálja, hogy a
leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hi
bától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletben adott termékkel szemben
meghatározott műszaki követelményeknek.
10.3 Vevő hibabejelentését a hét minden napján 00:00 és 24:00 óra között Eladó alábbi elér
hetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
Fax szám:
E-mail cím: support@areus.hu
Telefonszám: ±36 I 437 0586
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írás
ban (faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.
-

10.4 A jelen pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget így különösen a javítás díját, kiszállás díját, szállítási költséget az Eladó
viseli. A jótállás a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvé
nyes kiterjed így, jelen szerződés hatálya alatt jótállással kapcsolatos feladata teljesíté
séért Eladó semmilyen díjat nem számíthat fel.
—

—

10.5 Eladó a gyártói támogatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében az eszkö
zök szállításának napján megadja Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott
képviselőjének azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt),
mely lehetővé teszi a Vevő számára a gyártói támogatás keretében, jelen szerződés I.
számú mellékletében meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

11.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre (ideértve a jelen szerződés keretében szállított eszközök működéséhez szükséges ki
egészítő szoftvereket is) a Gyártó által biztosított terjedelmű felhasználási jogot szerez.
11.2 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyanjoga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.
11 .3 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában
jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is
magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

11.4 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tar
talmú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és
gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
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11.5 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót je
len szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem fe
lelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a
meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatály
lyal jogosult felmondani.
—

—

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

12.

Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, ame
lyért felelős, Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait a jelen szer
ződés 9.1 pontjában részletezettek szerint nem, vagy nem megfelelően teljesíti, az erre
okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően
késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

12.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja a jelen szerződés nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap kife
jezésen naptári nap értendő.
12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési
kötbér alapja jelen szerződés nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap
kifejezésen naptári nap értendő
12.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződéssze
gése miatt eláll.
12.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinte
tében csak egy kötbér alkalmazható.
12.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót meg
illető díjba beszámítani a Kbt. 135. * (6) bekezdésének szabályainak betartásával.
12.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfízetése nem mentesíti a teljesítés alól.
12.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás telje
sítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
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13.
13.1.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és ki
zárólag írásban módosíthatják.
13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesíté
sével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsért jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságra vonatkozóan,
f) Eladó valamely az a) e) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatáro
zott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszó
lítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

-

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

—

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

13.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. ~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél vég
elszámolással történő megszűnését határozta el.
13.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írás
beli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos fel
szólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
13.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
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14.

Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lé
nyeges tartalmáról.
14.2. Felek kötetesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyil
vánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadá
sában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szÜk
ségessé.
14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájá
nil ásával teheti meg.
14.4. Szerződő Felek megátlapodnak, hogyjelen pont alkalmazása szempontjából nem minő
sülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, felté
ve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak
alá és adnak át Vevőnek.
14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

15.

Felek közötti kapcsolattartás

15.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Babócsy László
Vezető projektmenedzser
1389 Budapest, FE: 133.
±36-l -795-7092
±36-30-961-3482
Babocsy.Laszlo~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:

Balázs Géza
CTO
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
±36-l -437-0540
±36-70-602-4536
geza.halazs(~areus.hu
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15.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma;
E-mail címe
és
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma
Mobiltelefon száma:
E-mail címe:

Varga Dezső
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
1389 Budapest, RE: 133.
±36-1-896-4155
+36-30-182-1688
varga.dezso~nisz.hu
‚

(

Adám Csongor Zsolt
Fejlesztési ágazati igazgató
1389 Budapest, Pf.: 133.
+36-1-795-7112
±36-30-976-7711
Adam.CsongorZsolt~nisz.hu

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kap
csolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapod
nak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kap
csolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra
nem jogosultak.
15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

—

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkí
sérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladó
hoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a pos
tai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesí
tettnek tekinteni.
—

—

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, va
lamint 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 történ
het.
15.7. Felek kijelentik, hogy a Felek képviselőinek, a szerződés teljesítésében közreműködő
személyek és a kapcsolattartók adatait a Felek a természetes személyeknek a személyes
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adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad árainlásáról,
valamint a 95/46/BK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament
és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: ODPR) rendelkezései szerint
kezelik. Felek a saját alkalmazottaik adatait a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a munka
végzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály rendelkezése alapján, a Felek által
a másik Fél részére továbbított személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja sze
rint, a szerződéses partnerük jogos érdekében veszik át és kezelik a személyes adatokat
a célhoz szükséges mértékben és ideig.
15.8. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalma
zással a jelen szerződésben rögzített kapesolattartói személyes adatok kezelésére. Felek
kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták ajelen szerződés
ben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott
esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüg
gésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés megszűnésének
időpontjáig amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye válto
zik, úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató Fél a fentebb irt kőrben és
célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő haszná
lat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hi
vatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonat
kozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumen
tumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bíró
sági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.
—

—

15.9. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, köl
csönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideért
ye különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az infor
mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („lnfotv.”), 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”) rendel
kezéseit.

16.

Vis Major

16.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsu
lás vis maior eredménye.
16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan
okból következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy
ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett idő
pontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
természeti katasztrófák (villámcsapás, t~ldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b)
tűz, robbanás,járvány, karantén korlátozások;
c)
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósí
tás, rekvirálás vagy embargó;
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e)
f)

sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgár
háború és terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenysé
gével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
16.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesithetőek, 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 észszerű alternatív módot a teljesítésre.
16.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gon
dosság tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárí
tani.
—

—

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

17.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi Üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, ame
lyet 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.
17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényes
nek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen
rész nélkül nem kötötték volna meg.
17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körül
ményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétöl számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel össze~iggésben keletkezett jogvitáju
kat, úgy ajogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
17.5. Ha bánnelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is Ic fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
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fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes’
17.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni’
17.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a jelen szerződés 1. pontjában hivatkozott KM, illetve
annak rnellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a 1CM-ben meghatározottakkal ellentétes ren
delkezéseket nem tartalmazhat.
17.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. El
adó erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5’ számú mellékletként kerül esato
lásra. Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül kötetes Vevőt írásban értesíteni. Eladó hi
domásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

17.9’ Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződés 1. pontjában hivatko
zott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2’ számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
Jelen szerződés 17 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, ~ ‘

Dátum: Budapest, 2020.’.P~.M’
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1. számú melléklet a

..„............

nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása, a teljesítés során a műszaki leírás 5. részajánlatra
vonatkozó részeit kell alkalmazni)

I

A beszerzés tárgya

Két telephelyen (A —1117 Budapest, Fehérvári út 70. (F70); B 1121 Budapest, Konkoly
Thege Miklós út 29-33. (WDC)) azonos számítási-, tárolási kapacitás beszerzése az alábbiak
szerint:
1. részajánlat: Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerverek
2. részajánlat: Oracle DB szerver
3. részajánlat: Tárolási kapacitás bővítés #1
4. részajánlat: NAS Tárolási kapacitás bővítés #2
5. részajánlat: VTL mentési tároló
—

2
2.1

Általános rendelkezések
Gyártósemlegesség

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszer
zés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú
vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenység
re, személyre, típusra vagy adott szánnazásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, aján
latkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékeny
ség, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

3
3.1

Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások
Á megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megje
lölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább en~e az
időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak
(supportnak).
Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket.
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3.2

Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános követelmények
valamennyi rész esetében

K-i

A tobb res~egysegbo1 allo eszkozoknel az egyes komponensek osszekotesehez
szukseges belso kommunikaei6t es mukodest lehetove tevo eszkozok,
csatlakozok es kabelek
A megajánlott eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden
eszköz, alkatrész biztosítása Aj ánlattevő feladata.
Aj anlattevo feladata az alabbi fejezetekben reszletezett eszkozok leszallitasa az
Ajanlati dokumentacioban meghatarozott helyre
Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A
vonalkódos matricákat Ajánlatkérő biztosítja.

K-2
K-3
K-4

4

4.]

Hardware eszközök beszerzése

Számítási kapacitást biztosító penge kialakítású szerverek—]. részajánlat

Beszerzési igény: összesen 20 darab, (telephelyenként 10 db) pengeszerver, amely az Ajári
latkérőnél rendelkezésreálló Dell a követelmények P-5-ös potnjábart megadott pengekere
tekkel kompatibilis 2 telephelyen elhelyezve.
A pengeszervereknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük;
-

P-i
P-2

P-3

-

2 CPU foglalatos, x86 architekturaju penge szerverel, Intel processzorral,
melyektamogatjak a VT-d es VT-x utasitaskeszletet
Egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 40 core számítási erőforrás legyen,
amelyhez programok, virtuális gépek rendelhetők. Csak fizikai core
számítható be, logikai core nem. Processzor: Intel® Xeon® Gold 6138 Pro
cessor, vagy ezzel egyenértékű. Az egyenértékűség feltétele, hogy az alábbi
paraméterekben a megadott értéket vagy jobbat biztosítson az egyenér
tékűként megajánlott termék:
.
Core szám: 20
.
Intel UPI Speed: 10,4 OT/s
Teljesítményadatok a https://www.spec.org/ alapján:
.
SPECt~,*ratebase2006: 1370
.
SPECint*ratebase200ó: 1730
Teljesítményadatok a https ://www.cpubencbmark.net alapján:
([Dual CPU] Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz)
‘
Average CPU Mark: 35 063
‘
Single Thread Rating: 2046
Legalább 768GB RAM RDIMM, minimum DDR4 2666 MHz-es DIMM
sebesség, mely bővíthető 1024GB-ig a meglévő memóriamodulok cseréje

~-~-_

P-4
P-S

Uzembiztonsági okok miatt maximum 12 memória slot használható, és
maradnia kell szabad memóna slotnak a konfigurációban.
Üzembiztonsági okok miatt a pengeszervereknek illeszthetőnek kell lenniük a
KAK felhőben használt “Dell PowerEdge Ml 000e Bl&de Enclosure” keretek
be.
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Meglévő eszközők:
Kód
Megnevezés
210PE Ml000e Bladb Enclosure (includes IxCMC and 9x12V
19921
High Efficiency 4ns)
Redundant Powl Supplies (3+3, 3000W) High Efficiency,
450-ABIF Ml000e Blade Cl assis
210Dell ForcelO M~ 10/40 UbE DCB Switch for dual switch
40632
config (FI) 32 Po
2
210Brocade M6505 I C16 Switch for Dual Switch Config (Fi) ÷
41307
AG,24Portwith ~16GBSFPs
2
P-6
Csatlakozási lehetőségek a kommunikációs infrastruktúrára (egymástól füg
getlen, fizikailag dedikált csatornákkal)
P-7
Tarolo eszkozol~~7~~7c atlakozas legalabb 2 db x 16Gbps FC penge
nként
P-8
Hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 4 db x 10Gbps pengénként, ás le
hetőséget biztosít a hálózati csatoló virtuális felosztására (NPAR)
P-9
Központi tárolóról való rends~erindítási (boot) képesség
P-to
Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása grafikus
felülettel, integrált távoli konzol, és virtuális média támogatás. Amennyiben
jelen pont szerinti előírás teljesítéséhez licencek szállítása szükséges, akkor
ajánlatot kell tenni ezen licencek szállítására is. A kiszolgálókra vonatkozóan
a management eszköz licence-nek teljes értékűnek kell lennie.
A menedzsment kártya a hozzá való szofiverrel legyen képes template-ből
konfigurálni a szerver beállításait.
p~11IPMI2.0protoko1t~ogatorts~ág,:~::
P-12
A következő virtualizációs rendszerek támogatása, füttatási képessége:
. VMware vSphere 6±
. Microsoft Hyper-V
.KVM
P-13
A kovetkezo operacios rendszerek tamogatasa, futtatasi kepessege
. Microsoft Wmdows S4rver 2008±
. Red Hat Enterprise Lulux 5+
‘
Suse Lmux Enterprise Ii 1+
P-14
Az eszközök firmware frissítéseinek letölthetőnek kell lennie a garanciaidő
lejárta után is.

I

—~_____

-~

4.1.1 ln-a~.1ruk~úra kiulakítús ás integrúciós febdatok
A kialakítás ás integráció során az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:
‚
Az eszközök leltári számokkal (vonalkóddal) ellátott fizikai beszerelése,
• Eszközök bekapcsolása,
‘
Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
‘
Státuszjellemzők ellenőrzése, b~bák elhárítása.
4.1.2 Jtú~lú~í ás gyáitói tn)gata~ c1\arások
Az Ajái~lattevőnek a megajánlott termékekre teljes körű (hardver és szoftver elemekre is ki
teijedő), a 12 hónap jótállást és gyártói támogatást kell biztosítania. A jótállási és gyártói tá
mogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének
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együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltéte
le.

A jótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:
I

I

JP-1
______

39-2
JP-3

JP-4
________

JP-5

.JP-6

Az Ajániatkérő a hibabejelentés& a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg
A hibabe jelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. hibát bejelentő személy néve, beosztása,
. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
:
. meghibásdás helyszíne,
.
észlelt bibajelenség leírása,
. hibabejelentés száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie és
legfeljebb kettő munkanapon belül el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos
hibát.
Amennyiben az Ajanlattevo olyan okbol, amelyert felelos jotallasi es gyartoi
tamogatas kotelezettseget nem vagy kesedelmesen teljesiti, Ajanlatkero jogosult
a meghibasodott termek cserejetljavitasat harmadik szemellyel elvegeztetm,
melynek koltseget Aj anlattevo viseli
A jótáHási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos vala
mennyi költséget
így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget az Ajánlattevő viseli.
Jotallas es gyartoi tamogatas kereteben biztositani kell bovebb (publikusan
hozzaferheto tartalmakon felul) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai
dokumentációlhoz, hibalistákhoz~, szoflverfrissítéseihez.
Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcso
lódó szoftver&issítések díjmentes letöltési lehetőségét.
—

—

4.2

Oracle DB Server

—

2. részajánlat

Beszerzési igény: összesen 4 darab azonos kialakítású rack mount szerver, 2 telephelyre szál
lítva.
Egyéb leszállítandók: Rack szerverenként 4 darab 5 méteres LAN LC/LC-0M4, 4 darab 5
méteres SAN LC/LC-0M4 és 1 darab 5 méteres Cat6a/7 UTP kábel.
A szervereknek a következő követelményeknek kell eleget tenni.
0DB-O 1
~ ODB-02
:.
.

~
~
~

Forma a Aj anlatkero altal biztositott raekbe szerelheto maximum 2U magas, 2
processzor befogadasara alkalmas kivitel, Intel processzorral
Egy szerverben 2 CPU, összesen 8 core számítási erőforrás legyen, amelyhez
programok rendelhetőek. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem.
Az alábbi paraméterekben a megadott értéket, vagy jobbat biztosítsa a
megajánlott termék, ez alól kivételt képez a Core szám, melytől az Ajánlatkérő
nem kíván eltérni.
.
Core szám: 4
.
CPU ütkvencia: 3,6GHz
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0DB-03

Memória: 512 GB RAM ECC minimum DDR4, niemória bővítési lehetőség
osszesen 24 darab slotig, A konflguracio a megadott memona meret negy
szereséig_memóriamodul_csere nélkül_bővíthető_legyén.
Tároló: 4x4800B belső SSD diszk hardveres RAID vezérlővel a belső diszkek
számára. A RAID vezérlőnek minimum 1GB külön áramforrással védett cache
memórját kell tartalmaznia. A diszkeket RAID-i konfigurációba kell kötni.
SAN csatolo 2 db mm i6Gbit/s FC port
Hálózati elérés: minimum 2 darab, minimum IGbitls sebességű hálózati
csatlakozó, valamint minimum 2 darab, minimum loGbitls sebességű hálózati
csatlakozó, a hozzájuk tartozó SFP+ transceiver-ekkel.
Menedzselhetoseg tavoh kiszolgalo menedzselhetoseg biztositasa grafikus
felulettel, mtegralt tavoli konzol, es virtuahs media támogatas Amennyiben ez
a fünkcio bcenc koteles, ugy a heencet is bisztositam kell
Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, amely támogatja a gépek
távoli menedzsmentjét (IPMI 2.0 kompatibilis), grafikus elérést biztosít
Operacios rendszer tamogatas
. Red Hat Enterpnse Lmux 6+
.
Suse Linux Enteiprise 11 +
.
Oracle Lmux
A szervereknek rendelkeznie kell a megajánlott kereskedelmi Linux hardver
kompatibilitási tanúsítványával.
Redundans kialakitasu, mukodes kozben cserelheto (hot-plug), minimum 94%
hatekonysagu tapegyseg, ami a teljes kiepitettseg eseten is biztositja egy
tapegyseg kiesese eseten a mukodest
Egyéb, a szerverekkel együtt szállítandó, az előzőekben nem szereplő
kiegészítők, anyagok, eszközök:
‘
Tápkábel,
‘
Szerelő keretek, sínek,
‘ Kábelvezető karok.
_____

ODB-04

ODB-05
ODB-06
_____

ODB-07

ODB-08
ODB-09

0DB-b
0DB-li

ODB-12

‘

4.2.1 lnhhlstrLlktűra kialakitás és integrációs f~lacIutok
A kialakítás és integráció során az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:
‘
Az eszközök leltári számokkal (vonalkóddal) ellátott fizikai beszerelése,
‘
Eszközök bekapcsolása,
.
Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
.
Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.

4.2.2 ‚Iótállási és gyártói támogatú~i elvárások
Az Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre teljes körű (hardver és szoftver elemekre is ki
teijedő), 12 hónap jótállást és gyártói támogatást kell biztosítania. A jótállási és gyártói támo
gatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együt
tes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.
A ótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:
~

I

fi’’

~ JP-l

I

Az Ajánlatkérő a bibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg
JP-2Ahibabejelcntést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia
A hibabejelentésnek legalább áz alábbi adatokat kell tartalmaznia:
JP-3
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JP-4

JP-5

:

jp-ó

ohibat bejelento szemely neve, beosztasa,
a meghibasodott termekazonosito adatai (tipus, gyan szam),
a meghibasdas helyszme,
a
eszlelt hibajelenseg leirasa,
a hibabej elentés száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül cl kell kezdenie ás
legfeljebb kettő munkanapon belül el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos
hibát.
Amennyiben az Ajanlattevo olyan okbol, amelyert felelos jotallasi es gyartoi
tamogatas kotelezettseget nem vagy kesedelmesen teljesiti, Ajanlatkero jogosult
a meghibasodott termek cserejetijavitasat harmadik szemellyel elvegeztetm,
melynek_koltseget Ajanlattevo viseli
A jótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos vala
mennyi költséget
így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget az Ajánlattevő viseli.
Jotallas es gyartoi tainogatas keieteben biztositam kell bovebb (pubhkusan
hozzaferheto tartalmakon felul) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai
dokumentációihoz, bibalistákhoz, szofWerüissítéseihez.
:
Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcso
lódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét.
—

—

JP-7

JP-8

4.3

Tárolási kapacitás-bővítés 4] 3. részajánlat
-

Beszerzési igény: Két telephelyen elhelyezett telephelyenként 16TB, összesen 32 TB kapaci
tásbővítés a meglévő tárolókban, alábbi specifikáció szerint.
~

T-l
T-2

1-3

T-4
T-5
T-6
T-7

T-8

A megajánlott eszközöknek teljes mértékben együtt kell működni Ajánlatkérő
már meglévő EMC VMAX 400K tároló eszközeivel.
Tálcánként 1 tartalék diszket kell konfigurálni; amennyiben a megajánlott termék
ennél csak kevesebbet támogat, akkor a konfigurálható maximummal kell szál
lítani a konfigurációt. Az ajánlattevőnek diszk darabszámra a fenti számításnak
(gyártó által támogatott RAID 5 ás 6 lemez konfigurációban) megfelelő mennyi
ségű diszket kell biztosítania.
A megfelelő teljesítmény érdekében a konfigurációban alkalmazható legnagyobb
diszk méretek:
a
IOkSAS:l,2TB
RAID 0, 1, 10, 5, 6 támogatás
Kritikus hibapont nélküli (No-SPOF) architektúra
Adatvesztés és adatmigráció nélküli teljesítmény növelés képessége a portok
számának vagy sebességének növelésével
Ha szükséges licenc a kért kapacitás (slot, drive) biztosításához, akkor azt is biz
tosítania kell Ajánlattevőnek a meglévő eszköz licenceinek mindegyikének tekin
tetében
A keretmegállapodásban rögzített idejű gyártói támogatás a hardver és szoftver
komponensekre

4.3.1 lnlFa ~truktúra kiaIakitá~ ás integrációs t~e1adatok
A kialakítás és integráció során az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:
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•
o
o

•
o

Az eszközök fizikai beszerelése,
Eszközök bekapcsolása,
Megfelelő firmware verziók telepitése az eszközökre.
A storage bővítés konfigurációja.
Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.

4.3.2 Jótúliási és g’~’rtói tLm o~3tasj eI’árasnk
Az Ajánlattevönek a a megajánlott termékekre teljes körű (hardver és szoftver elemekre is
kiterjedő), 12 hónap jótállást és gyártói támogatást kell biztosítania. A jótállási és gyártói tá
mogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének
együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltéte
le.
Ajótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:
‘

‚II

I

JT-1

3’’

Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti
meg.

JT-2
JT-3

A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia.
A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
o hibát bejelentő személy neve, beosztása,
. meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
. észlelt hibajelenség leírása,
. meghibásdoás helyszíne,
• bibabejelentés száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül cl kell kezdenie és
legfeljebb kettő munkanapon belül el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos
hibát.
Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási és gyártói
támogatás kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult
a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Ajánlattevő viseli.
A jótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos vala
mennyi költséget
így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási
költséget az_Ajánlattevő_viseli.
Jotallas es gyartoi tamogatas kereteben biztositam kell bovebb (pubhkusan
hozzaferheto tartalmakon felul) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai
dokumentacioihoz, hibalistakhoz, szoftverfl-issiteseihez
Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcso
lódó szoftver&issítések díjmentes letöltési lehetőségét.
-

JT-4
______

_______

JT-5

JT-6

_________

—

—

JT-7

______

—~

JT-8

4.4

Tárolási kapacitás-bővítés #2

—

—~

4. részajánlat

Beszerzési igény: Két telephelyen elhelyezett, az Ajánlatkérő tulajdonában lévő Openstack
alatt működő NetApp háttértároló bővítése telephelyenként nettó 12 TB, összesen nettó 24TB
kapacitással az alább részletezett specifikációnak megfelelően.
Az kiánlatkérő tulajdonában az alábbi kontigurációjú háttértároló üzemel:
Cikkszám

Megnevezés

Mennyiség

FAS8O4OA-OO1-R6

FAS8O4O High Availability System

X6227-R6-C

Chassis,FASSQ4O/60180 W/CNTRL Stots,AC P5,-C
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2

X6585-R6-C

Cable,Ethernet,3m RJ4S CAT6,-C

X6536-R6-C

Cable,Cntlr-Shelf’Switch,Sin,LC/LC,Op,-C

12

X6557-R6-C

Cable,SAS Cntlr-SheltJShelf-SheIfJHA,0.5m,-C

24

X6559-R6-C

Cabte,SAS Cntlr-Shell7Shelf-ShelH-IA,5m,-C

X6560-R6-C

Cable,Ethernet,O.5m RJ45 CAT6,-C

X6562-R6-C

Cable,Ethernet,5m RJ45 CAT6,-C

4

X6566B-05-R6-C

Cable,Direct Attach CU SFP± 100,0.5M,-C

2

X6599A-R6-C

SFP± Optical 10Gb Shortwave,-C

12

X-02659-OO-C

Rail Kit,4-Post,Rnd/Sq-Hole,Adj,24-32,-C

15

DOC-8OXX-C

Documents,8Oxx,-C

X1558A-R6-C

Power Cable,In-Cabinet,48-IN,C13-C14,-C

30

D82246-24X1.STB-OP-R6-C

DSK SHLF,24x1 .STB, 1OK,60,OP,-C

14

OS-ONTAP1-CAP2-OP-C

OS Enable.Per-0.1TB,ONTAP,Perf-Stor,OP,-C

SW-2-8040A-SM-SVLTBDL-C
SW-2-8040A-CIFS-C

SW-2,SnapMirror-SnapVault Bundle,8040A,-C

2

SW-2,CIFS,8040A,-C

2

SW-2-8040A-FLEXCLN-C

SW-2,Flexclone,8040A,-C

2

S%V-2-8040A-ISCSI-C

SW-2,iSCSI,8040A,-C

2

SW-2-8040A-NFS-C

SW-2,NFS,8040A,-C

2

SW-2-CL-BASE

SW-2,Base,CL,Node

1

CS-S-SSP-4P-VA

PartnerChoice 41w Parts Del and SSP,VA SSC discount has
been applied
2YOS/7x24/4H RESP/24H RECOVERY

1

LBY:I-IUD-SERVICE2

1

8
24

1

6048

Műszaki követelmények a háttértároló bővítés szállítása során:
~
NA-l
Legalabb netto 2x 12 TB tarterulet (RAID 6, 6+2 lemez) Talcankent 1 tartalek
diszket kell kon5guralm, amennyiben a megajanlott termek ermel csak
kevesebbet tamogat, akkor a koa5guralhato maximummal kell szallitam a kon
flguraciot Az ajanlattevonek diszk darabszamra a fenti szamitasnak (RAID 6,
6+2 lemez) megfelelo mennyisegu diszket kell biztositama A diszkek vegleges
j~j~4~~acioj at a nyertes ‚j anlattevovel egyezteti az Aj anlatkero
NA-2
A RAID-6 vagy RAID-MPIDP rangok legyenek tág keretek között állíthatóak.
Szükséges, hogy kicsi (4 diszk + 2 paritás) rangok is kialakításra kerülhessenek
NA-3
A RAID-6 vagy RAID-MP/DP irasi plusz terhelese (raid penalty) 1 5%-nal
kisebb legyen
~ NA-4
A kapacitást 10K RPM, 2 TB-nál nem nagyobb diszkekkel kell biztosítani.
Amennyiben a kívánt kapacitás csak ennél nagyobb lemezekkel érhető el, úgy
az ezzel azonos teljesítmény eléréséhez a gyártónak megfelelő méretű flash
cache-t szükséges biztosítania.
Vezerlo csere nelkul biztositani kell az indulo tarolo kapacitas 30%-kal valo
megnövelésének lehetőségét.
A vezérlők számát tekintve legalább 8 vezérlőig bővíthetőnek kell lennie az
eredeti vezérlők cseréje nélkül. Mind a 8 vezérlőnek képesnek kell lennie a tel
jes diszkterületet elérni.
~ NA-7
Legyen lehetoseg bizonyos teruletek site-ok kozotti tukrozeseie (DR vedelem)

:

:

aszjnkron módon. A tükrözéshez rendelkezésre áll mind FC mind Ethernet in01da127138

1

____________

NA-8
NA-9
NA-b

NA-il

NA-i2

NA-13
NA-14
NA-iS
NA-16
_________

NA-i7
NA-18
_____

NA-19
NA-20
NA-21
NA-22

terfész.
_______________________________
A megoldás támogassa az Ajánlatkérő által üzemben lévő OpenStack (Red Hat)
megoldást
Legyen integraihato felugyeleti rendszerbe SNMP v3-n keresztul valamint ren
delkezzen sajat menedzsment szoltverrel is
A menedzsment szoftver biztosítsa a következőket:
• teljesítmény monitorozás valós időben és historikusan,
.
távoli menedzsment képesség,
o
felügyelet és konfiguráció,
o
in&astruktúra menedzsment,
. külső felÜgyeleti, monitoring rendszer felé kapcsolat lehetősége
A megajanlott megoldas a hostok fele torteno kommumkaciora iSCSI proto
kollal lOUbit-es Ethernet halozatot kell hasznaljon Az iSCSI tarolonak le
galább 4 darab 1 OGbit-es hite~fészt kell biztosítania:~
A megajánlott megoldás támogassa az NFS protokollt a hostok felé történő
kommunikációra. Az NFS-hez legalább 4 darab 1 OGbit-es interfészt kell biz- :
tosítania. Az NFS verziókból az NFSv4 kiterjesztés támogatása szükséges.
A megajanlott megoldasnak faji kiszolgalas eseten is biztositaniakellQoS-t
A megajánlott eszköz képes legyen az adatok tömörítéssel történő tárolására
A megajanlott eszkoz egy esetleges kesobbi bovitessel tamogassa kulso tarolok
virtuahzaciojat
A megajánlott megoldás redundáns felépítésű legyen főbb alkotó elemeiben,
azaz vezérlő, tápegység, adat utak a diszk dobozokhoz legyenek redundánsak :
Tamogassa a thrnlvirtual provisiomngot
Támogassa a snapshot létrehozást minimális teljesítményvesztéssel vagy
anélkül
Audit log tovabbithato legyen naplokiszolgalok fele
Rendelkezzen Silent Data Corrup~~(SDC) elleni natív védelemmel,
Legyen lehetoseg a lOGbit-es halozati portok kesobbi bovitesere
Támogassa az adatkötetek (volume/LUN) online mozgatását RAID setek között
(terhelés_újraelosztása)
Szoftver es firmware frissiteseket szolgaltatas kieses nelkul lehessen elvegezrn
mind array, mmd diszk szinten
Támogassa a Quality of Service-t tenant/volume/LUN/file szinten
Adjon lehetoseget az adatok SSD retegben torteno cachelesere
A megajánlott megoldásnak rendelkeznie kell OpenStack Cinder driverrel, a
driver által támogatott minimális funkcionalitás a következő:
.
Create Volume
‘
Delete Volume
‘ Attach Volume
o
Detach Volume
‘
Extend Volume
o
Create Snapshot
o
Delete Snapshot
.
List Snapshots
• Create Volume from Snapshot
• Create Volume from Image
o
Create Volume from Volume (Clone)
______________

_______

____

__________________

NA-23

—~ _______

NA-24
NA-25
NA-26
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‘
‘

NA-27
NA-28
NA-29
NA-30

Create Image fl~om Volume
Volume Migration (host assisted)

Natívan, külső gateway vagy niás eszköz alkalmazása nélkül támogassa a
speeitlkált funkeionalitást
A tárolónak rendelkeznie kell Red Hat Linux hardver kompatibilitási ta
núsítványával.
Legyen lehetoseg integralt egyuttmukodesre az IBM Spectrum Protect mentesi
rendszerrel.
Teljes kompatibilitás a meglévő OpenStack Netapp storage-al.

4.-l. 1 In Ir~Ntruk~úra kiulakitá~ és inwgrációs feladatok
A kialakítás és integráció során az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:
.
Az eszközök fizikai beszerelése,
.
Eszközök bekapcsolása,
.
Megfelelő firmware verziók telepítésc az eszközökre,
.
A storage bővftés konfigurációja,
.
Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.
4.4.2 JútúlIJsi és gyártói támogatási elvárások
Az Ajánlattevőnek a a mcgajánlott termékekre teljes körű (hardver és szoftver elemekre is
kiterjedő), 12 hónap jótállást és gyártói támogatást kell biztosítania. A jótállási és gyártói tá
mogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének
együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltéte
le.
Ajótállásra és az gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:
JNA-1
JNA-2
JNA-3

Az Aj anlatkero a hibabej elenteset a het mmden napj an 0-24 era kozott teheti meg
A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia
A hibabejelentesnek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmazma
. hibat bej elento szemely peve, beosztasa,
. megbibasodott termekazonosito adatai (típus, gyan szam),
.
eszlelt hibajelenseg leirása,
• meghibasodas helyszme,
. hibabejelentés száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül et kell kezdenie és
legfeljebb kettő munkanapon belül el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos
hibát.
Amennyiben az Ajanlattevo olyan okbol, amelyen felelos jotallasi es gyartoi
tamogatas kotelezettseget nem vagy kesedelmesen teijesiti, Ajanlatkero jogosult
a meghibasodott terrnek cserej et/j avitasat harmadik szemellyel elvegeztetm,
melynek költségét Ajánlattevő {‘iseli.
:
A jótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamen
nyi költségct így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költségct
az Ajánlattevő viseli.
Jotallas es gyartoi tamogatas kereteben biztositam kell bovebb (publikusan
hozzaferheto tartalmakon felul) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai doku
mentáeióihoz, bibalistákhoz, szoüverfrissítéseihez.
:

JNA-4

JNA-5

_____

JNA-6

—

JNA-7

—

_________
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4

} JNA-8

Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó
Lfl2~~Ffi~ssí~ésekdílmentes letöltési lehetőségét.

4.5

VTL mentési tároló —5. részajánlat

Beszerzési igény: 1db lemezes deduplikációs mentőeszköz (backup appliance, .‚VTL”),
A megajánlott eszköznek a következő követelményeknek kell eleget tenni:
~“2

VTL-O1

A megajánlott eszköznek támogatnia szükséges az egymás között katasztrófavédelmi célból ~R) folyamatos, aszirikron replikációját ugyanolyan típusú
eszközök esetében. Az ehhez szükséges esetleges replikációs hcence-t megaján
lani_szükséges.
Egy-egy helyszín mentőrendszere rendelkezzen redundáns (HA, aktív-passzív)
~‚vezérlőkkel” (engine) és ‚.vezérlőnként” legalább
. 4db 900 GB kapacitású SSD meghajtó a vezérlő szoftverének fut
—

VTL-02

tatásához,
256 GB memóna (RAMÍDRAM)
.
2db 8-magos CPU
A helyszínenként két redundáns vezérlő számára közös SSD-fiók, benne mini
mum 2db 3,8 TB-os SSD meghajtóval (metaadat-) gyorsításra
Rendszerenként (helyszínenként) összesen minimum nettó 48 TB kapacitású
mentőeszköz szükséges; ehhez legalább egy, nagyobb darabszámú nagykapaci
tású lemezmeghajtó (HDD) kis helyigényü rack-elhelyezését lehetővé tevő (p1.
5RU => 60db 3.5” meghajtó), helytakarékos, redundáns (mindkét vezérlő által
használható) lemezfiók, benne minimum 4TB-os SAS meghajtóval;
Redundáns vezérlőnként elvárt csatlakozási lehetőségek a központi hálózati
struktúrára:
.
2 x 4-portos 100 Ethernet optikai port;
‘
2 x 4-portos 160 FC kártya;
Helytakarékos (rack-dense) moduláris hardver-rendszer, mely további
lemezbővítő-fiókokkal akár 280 TB nettó kapacitásúra is bővíthető (akár
egyetlen rack-szekrényben, «4ORU helyigény mellett);
.
A NISZ által biztosítandó szabványos, 19” rack-be kell elhelyezni, rack
et nem kell szállítani
Magas szintű, többrétű adatintegritási megoldások (mint a Data Domain DIA
„Data Invulnerability Architecture” esetében):
. RAID-6, folyamatos adatintegritási ellenőrzések;
a
ellenőrző-összegek alkalmazása;
a
file-renciszer ellenőrzések;
‘ pillanatfelvételek (snapshot);
. tartalék-meghajtók (hot spare);
Target deduplikációs működési mód (illetve elosztott/integrált source±target
úzenimód is), globális valós idejű (in-line) deduplikáció;
‘
Elosztott deduplikáció alkalmazása esetén legyen alkalmas legalább
33TB/h mentési sebességre;
Többféle hozzáférési lehetőség:
a

VTL-03
VTL-04

VTL-05

VTL-06

VTL-07

VTL-08

VTL-09
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Tape library emulacio (VTL) Fibre Channel felett,
‘
file-share (NFS v3) Ethernet LAN felett,
‚
Speciahs integralt hozzaferes es mukodes (p1 DD BOOST) 10 UbE vagy
Fibre Channel felett,
Legyen alkalmas a mentési feladatokon túl az archiválás speciális igényeire is:
‘
Garantált megőrzési idő (retention lock),
‘
WORM tárolás,
‘
Ethernet LAN (file-share) hozzáférés mellett
Az alabbi szoftveres fünkciok es az ebhez szukseges esetleges hcence-ek szal
litasa
‘
Data Domam Retention Lock,
a
Data Domain Virtual Tape Library,
a Data Domam Encryption,
‘
DD BOOST,
a
DD Replicator;
A NISZ jelenleg több Data Domain rendszert üzemeltet. A leszállítandó
eszköznek ezekkel (is) kompatibilisnek kell lennie:
‘

• VTL-1O

~~______

VTL-1 1

~ VTL-12

a

A menedzsment közös felügyeleti rendszerben (mint DD MC Data Do
main Management Center) történjen;

a

Alkalmasnak kell lennie a rendszerek közötti replikációra akár a meglévő
rendszerekkel is (DD Replicator);

A mentőszoftver Dell/EMC Networker. A lemezes deduplikációs
mentőeszköznek integrált, elosztott deduplikációs technológiával együtt
kell mdnia működni ezzel a mentőszoftverrel, illetve a NISZ által
használt más elterjedt mentőszoftverekkel (p1. Veritas NetBackup, BackupExec, HP Data Protector, VEEAM, IBM TSM / Spectrum Protect),
mint például a DD BOOST technológia (vagy BOOSTFS), illetve ahhoz
hasonlóan.
VTL-l4Dedikalt hardware gyorsitokartya az adatok nagy sebessegu tomoritesehez
a

4.5. I in LrastrL’ktura kiulakitás és integrációs feladatok
A kialakítás és integráció az alábbi tevékenységeket kell elvégezni:
a
Az eszközök fizikai beszerelése,
a
Eszközök bekapcsolása,
a
Megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre,
a
Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.
4.5.2 3 utal lasi c~ ~&vártói tamouata’u elvárások
Az Ajánlattevőnek a a megajánlott termékekre teljes körű (hardver és szoftver elemekre is
kiterjedő), 12 hónap jótállást és gyártói támogatást. A jótállási és gyártói támogatási idő kez
dete a termék mennyiségi, minőségi átvételének és üzembe helyezésének együttes teljesülésé
nek az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának együttes feltétele.
A jótállásra és a gyártói támogatásra vonatkozó feltételek:
~O1AzkaEtkeroa~b~jelentesetahetmmdennapjan0-24orakozottte~
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I

~~_JVTL-02
JVTL-03

A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia.
A hibabejelentesnek legalably az alabbi adatokat kell tartalmaznia
‚
hibat bejelento szemely neve, beosztasa,

~
~

meghibásodott ternékazonosító adatai (típus, gyári szám),
észlelt bibaje1ensé~g leírása,
. megbibásodás helyszíne,
.__hibabejelentés_száma.
Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől Számított 8 órán belül el kell kezdenieés
legfeljebb kettő munkanapon belül el kell hárítania a hardverrel kapcsolatos
hibát.
Amennyiben az Ajánlattevő~ olyan okból, amelyért felelős jótállási és gyártói
tamogatas kotelezettseget nem vagy kesedeLmesen teljesiti, Ajanlatkero jogosult
a meghibasodott termek eserejet/javitasat harmadik szemellyel elvegeztetm,
•
e

JVTL-04

JVTL-05

melynék költségét kiánlattevő viseli.
A jótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamen
I
nyi költséget így különösen ajavítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget
~
az Aje~ő~iseli~_~
JVTL-07 Jotallas es gyartol tamogatas kereteben biztositani kell bovebb (publikusan
~
hozzaferheto tartalmakon felul) hozzaferesi lehetoseget a gyarto technikai doku
~
mentacioihoz, hibahstakhoz, szo~verMssiteseihez
~ JVTL-08 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó
~ szoaverfrissitesek dijmentes letoltesilehetoseget
r

~ JVTL-O6

—

—
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2. számú melléklet

.

nyilvántarlási számú szerződéshez

Megrendelt termékei’ megnevezése, mennyisége, egységára, ára12

‚

Tetel

‚

Termék megneveMennyiségi
.
Mennyiség
zes
egység
.

Szerződés azo.
nositó

Egységár
[netto. HUF]

Összesen ár
[netto HUF]

Jótáilás időtar
tama (hónap)

DD6900NFSCIFS

1

db

KMO1 01 SRVTI7

1 1 705 172

11 705 172

A Műszaki Le
húsnak megfele
ben_12_ho

CONTROLLER
DD6900 NFS CIFS
HA

1

db

KMO1OISRVT17

11 705 172

11 705 172

A Műszaki Leírásnak megfele
lóenl2hó

-30105103

DD DS6O SHELF

1

db

KIvIO1O1SRVT17

802 829

802 829

~

~

2

db

KMOIO1SRVTI7

1 030 844

2 061 688

301

OPTION DD
IOUBASE T 10
MODULE 4PORT

2

db

KMO1O1SRVT17

859 037

1 718 074

i

°J~

2

~3O1~51O6

~

4

~

1

.

Cikkszam

A Műszaki Le
írásnak megfele
lően_12_hó
A Műszaki Leírásnak megfele
ben 12 ho
A Műszaki Le
írásnak megfele
lően 12 hó

Szerződéskötéskor kerül véglegesítésre

A közbeszerzési díjat Vevő a 301/2018. Korm. rendelet 14. 5(2) bekezdés d) pontja alapján közvetlenül az eljárást lefolytató DKÜ Zrt. részére fizeti meg. A 301/2018. Korm.
rendelet 14. 5(2) d) pontja alapján a közbeszerzési díj alapja a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általá
nos forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + Áfa.

2
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6

e-30103257

DD 1OGBE 10
MOD OPTICAL
SFP 4PORT

2

db

KM01O1SRVTI7

178 171

356 342

A Műszaki Le
írásnak megiNe
lően 12 hó

OPTION
~

e-30103144

OPT DS6O SHELF
1 SX4TB SAS HDD

1

db

KMOI 01 SRVTI 7

8 224 482

8 224 482

8

e-30102466

DD Software=CB

60

db

KMO1O1SRVT17

335 555

20 133 300
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db
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12 726

763 560
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LIC REPLICATOR
Base

60

db

KIVIO1O1SRVT17

16968

1 018 080

~

e-80003221

EMC hardware
support Tier 3

1

db

KMO1O1SRVT17

4 764 461

4 764 461

12

e-80002476

EMC software
premium support
Tier 3

I

db

KMO1O1SRVTI7

2 736 689

2 736 689

Osszesített nettó ajánlati ár
ÁFA nélkül tHUFI
Összesített Bruttó ajánlati ár
ÁFA-val (27%)_IHUFI

65 989 849

Megrendelt termékeket 27% Áfa terheli.
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nyilvántartási számú szerződéshez

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAI RÓL
:

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Areus Info-

Rövid név (cég/egy:éknek megfelelően):
kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság Areus Zrt.
Cé2je2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-4 1

Uniós adószám: HU23469507

Kapcsolattartó adatai
Név: Nagy Dániel

Beosztás: account manager

Telefonszám: ±36 30 205 9737

E-mail cím: daniel.nanv(á)areus.hu

Cím
:
:
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhe tytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irá nyitószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Bankszámla száma: 11600006-00000000-64985936

Bankszámla devizaneme: I{IJF

Kulonos adozasra vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapian, az irrelevans sorban
NEM-et kell beirut, amelyik sor vonatkozik a partnerre~ ott IGEN-t)
:
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. l69.~.(l)]:
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. feje NEM
XIIIJA. fejezet, 169.~.(h)]: NEM
zet, 169.~.(p,qj]: NEM
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
VI. fejezet]: NEM
fejezet]: NEM
NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. tör
vény]: NEM

Kelt~’~

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

r

egszeru alairas
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NISZ

Hely:
~
Vállalkozói Szállító cég neve;
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megneve
zése:
Szerződés tár
gya:
Szerződés szá
ma:
Teljesítés igazolás tár
gya:
Teljesítés szerződés szerinti üte
me/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:

nyilvántartási Számú szerződés 4. számú melléklete
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
Teljesítést Igazoló Bizonylat
~: :. Készült
Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(aTlBaláírója)

Képviselő (2) neve, beosztá
sa:
(a TIB jóváhagyója)

Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, át
adás-átvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés
a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A tent jelzett és archivált dokumen
tumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)
Megrendelő képviselője (2)

01da136/38
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nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011’ CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében fog
lalt feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

Areus Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
01-10-047135
23469507-2-41
Nagy Péter vezérigazgató

Cégnév: ATOS Magyarország Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Váci űt 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-710062
Adószám: 10378144-2-41
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév: Poli Computer PC KR
Székhely: 2613 Rád, Liget u. 3.
Cégjegyzékszám: 13-09-081942
Adószám: 11820534-2-13
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév: RacioNet Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
Cégjegyzékszám: 01-10-045565
Adószám: 13846606-2-43
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév: SERCO KR.
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.
Cégjegyzékszám: 01-09-709321
Adószám: 12906240-2-41
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév: Silicon Computers Kit.
Székhely: 1118 Budapest, Zólyomi út 23.
Cégjegyzékszám: 01-09-465189
Adószám: 12095144-2-43
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
Cégnév: WSH KR
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzékszám: 01-09-461038
Adószám: 12048898-2-43
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató, Areus Zrt.
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Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviseltAreus Zrt., ATOS Magyarország Kft.,
Poll Computer PC Kit, RacioNet Zrt., SERCO Kft., Silicon Computers Kft., WSFI KIt, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja3 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t
haladéktalanul írásban értesíteni.

()

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ
Zrt. jogosult felmondani, vagy attól elállni.
Budapest, 2020.~ i~4i4..

4.
(cégjegyz/sre jogosult vagy szabályszerűen
megb(atalmazott képviselő aláírása)
T

~.iontevideo u. S.
/‚~s~~; ~~G~SO724l

3. ~ (I) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szen’ezet:
a~) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piaeára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltéreleknek:
ba~) tulajdonosi szerkezete, a pénzinosás és a terrorizmus Unanszirozása megelőzéséről és megakadálvozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési ős Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel. amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséról szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról ős az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kültbldi társaság
nak,
bd~) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), hb) és bc,~ alpont
szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltőteleknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők.
cb,) a civil szervezet ős a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szer’ezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Mag) arorsz~gnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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