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A])ASVETELI SZERZODES
3. RÉSZ

amely létrejött egyrészről a

Intézmény
Intézmény neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a(z)

Cég neve Invitech ICT Kit.
(közbeszerzési vevőszolgálat):
Székbely 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Cégjegyzék szám: 13-09-190552
Adószám: 25836965-2-13
Bankszámlaszám: 10950009-00000005-03841526
Képviseli: Magyar Ferenc és Kalászné Rémiás Rita
Képviselő titulusa: meghatalmazott, meghatalmazott

Cég neve: Nfl Magyarország Kft.
Székhely 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Szállítói azonosító 100175
Cégjegyzék szám: 01-09-696931
Adószám: 12655085-2-43
Bankszámlaszám: 10400968-00023130-00000005
Képviseli: Simon István
Képviselő titulusa: Ügyvezető

Cég neve: FORNAX SI Kft.
Székhely 1123 Budapest, Táltos u. 1.
Cégjegyzék szám: 01-09-999458
Adószáni: 24278353-2-43
Bankszánilaszám: 10918001-00000038-59580002
Képviseli: Keszei Ákos Ervin
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Nádor Rendszerház Kit.
Székbely 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
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Cégjegyzék szám: 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Xcopy Kereskedelmi ás Szolgáltató Kft.
Székhely 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Cégjegyzék szám: 01-09-269315
Adószám: 10900750-2-42
Baukszámlaszám: 10403404-50526752-57571003
Képviseli: Rosnik András
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: SYS IT Services Szolgáltató Kft.
Székhely 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-988281
Adószám: 23994982-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-10576279-49020048
Képviseli: Majdanics Iván László
Képviselő titulusa: ügyvezető

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2018/S 025-052837 (KÉ-1571/2018) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része
eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között Iceretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a
kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.
27.) Komt rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-én és november 1-jén hatályba
lépett módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ Zrt.)
a KIvI-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

KM azonosítószáina: KMO1NET18
KM aláírásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlatlevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevők egymás közti, Illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. Ajelen szerződést aláíró Eladó, a(z) NTT
Magyarország Kft. a Szerződést — meghatalmazás alapján— a(z) összes közös ajánlattevő nevében hja
alá.

A közös ajánlattevők kijelentik, hogyjelen szerződésből eredő kötelezettség tel jesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.

Oldal 2 / 34



Eladó, Jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe
veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező
műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A „HVR és
Adatközpont bővítéseként hálózati erőforrások szállítása” tárgyú eljárás „3.” részében Vevő
megrendeli, az Eladó pedig elvállalja sz I. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott
követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített
elemekből álló termékek szállítását és szolgáltatás nyújtását.

2.2. Ajelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a(z) NTT Magyarország Kft.
teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje, hatálybalépése:

3.1. Eladó a Jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat jelen szerződés
hatályba lépését követő 60. napig köteles leszállítani és Vevőnek átadni. Felek rögzítik, bogy Vevő
előteljesítést elfogad.

3.2 Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, bogy Vevő rendelkezzen a szerződés teljesítéséhez
szükséges forrással. A szerződés forrását a Vevő és a Belügyminisztérium között létrejött Kormányzati
Hálózatfejlesztés Projekt 1017551 számú támogatási szerződése biztosítja, a támogatási szerződés
módosításának hatályba lépését követően.

3.3 A szerződés a 3.2. pontra figyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:
a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 3.2. pont szerinti feltétel teljesül, úgy a hatálybalépés
időpontja a szerződés mindkét fél által történő aláírása.
b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 3.2. pont szerinti feltétel, Úgy a hatálybalépés
időpontja a 3.2. pontban meghatározott feltételek teljesülését követő 2. munkanap.

3.4. Felek a szerződést határozott időre kötik. A szerződés megszűnik, ha a Jelen szerződésben
meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye:

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számÚ mellékletében szereplő termékeket, valamint átadandó
dokumentumokat Vevő 1149 Budapest, Róna utca 54-56. számú helyszínen található raktárába kell
leszállítania.

4.2. A Műszaki leírás 3.2. pontja szerinti dokumentumokat Eladó köteles legkésőbb a mennyiségi
átadás-átvétel napján megküldeni elektronikus úton is Vevő kapcsolattartója felé.
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4.3. Eladó, Vevő kapcsolattartója felé köteles továbbá megküldeni a gyártó weboldalára mutató
hivatkozást, ahonnan a Műszaki leírás szerinti támogatást gyártói regisztrációjáról Vevő meggyőződhet.

4.4. A lieenceket elektronikus formában a licensz@nisz.hu ás a licenceadniin@njsz.hu címre kell
megküldeni, továbbá — amennyiben a licene papíron értelmezhető — úgy annak átadásának helyszíne:
NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata utca 8. szám.

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani.

5.2. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
liasználathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentáeiót átadni, továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő által kijelölt személyek részére megadni.

Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
- magyar vagy angol nyelvű műszaki dokumentáció,
- licencinformációs adatlap és gyártói liceneigazolás
- a Műszaki leírás 3.2. pontja szerinti dokumentumok
.. a Műszaki leírásban adott esetben megjelölt egyéb dokumentumokat.

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

5.4. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni:
a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt

tartozékokat is),
b) a több részegységből álló eszközöknél sz egyes komponensek összekötéséhez szükséges belső

kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközöket, csatlakozókat és kábeleket,
c) az eszközök Fizikai össze- és beszereléséhez szükséges minden eszközt, alkatrészt,
d) a flznkcionalitáshoz szükséges licence(ke)t (amennyiben szükséges),
e) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot (így

különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó
okmányokat, liceneigazolást% a műszaki leírást, valamint a műszaki dokumentációt,

I) 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, ajótállás kezdő időpontját és ajótállás időtartamát.

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

5.6. Amennyiben olyan körülmény áll elő. amely akadályozza. vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni’ jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.
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5.7. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe
a Kbt. 138. *-ban meghatározottak szerint.

5.8. Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonásaválik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában részt
vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen
személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. * (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni,
valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.9. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol.

5.10. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó
irányába terheli.

5.11. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (I) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. * (3)
bekezdésének alkalmazását.

5.12. Eladó a szállítandó a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni,
hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Vevő erre vonatkozó igénye esetén, az átvételt
követően a termékek csomagoló anyagának elszállítása Eladó feladata. Vevő erre vonatkozó igényét az
átvétel során köteles jelezni Eladó felé.

5.13. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) átvétele és elhelyezése a termékeken. Vevő igénye esetében továbbá a
projektre utaló, a projekt megnevezésével ellátott matricát (továbbiakban: matrica) is cl kell helyeznie
Eladónak a terméken. Eladónak a terméken a vonalkódot, illetve a matricát jól látható helyen úgy kell
elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító
j elzés(eke)t ne takarj a le.

5.14. Eladónakjelen szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó
vonalkódok mennyisége stb.).

5.15. Eladó köteles legalább a tennék szállítása előtt öt inunkanappal írásban értesíteni Vevőt a
szállítás időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a NISZ-es szerződésszámot, szállítandó
eszközök megnevezését, a termékek gyári számát. a tennékek vonalkódj ának és leltárszámának listáját,
elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx). Eladó a termékek szállítását mindaddig nem
kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti 7. számú melléklet táblázatot (továbbiakban összerendelő
táblázat) nem küldi meg Vevőiiek az eszkoznvilvantartas(d~nisz.hu és niszkozpontiraktar(~nisz.bu e—
mail címre.

5.16. Vevő, Eladó alábbi elérhetőségein jogosult bejelenteni Eladó felé a Műszaki leírás szerinti
jótállási és tennéktámogatási igényeit:
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Telefon: ±36-1 -482-9503
email: eu.hu.service.desk(’~2lobal.ntt

5.17. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkaL

6. A fizetendő ellenérték:

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

6.2. Eladót szerződésszerű teljesítés esetén megillető díj (vételár) teljes összege: 40 203 975,- Ft ±
ÁFA, azaz~forint ± ÁFA.

6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (Vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás költségét, a felhasználási jog ellenértékét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében
valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díjat a Vevő a DKÜ rendelet 14. ~-a alapján közvetlenül az eljárást
lefolytató DKÜ Zrt. részére fizeti meg. A DKÜ rendelet 14. ~ (2) bekezdés d) pontja alapján a
közbeszerzési díj alapja a Kbt. 105. ~ (2) bekezdése alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a
létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± ÁFA. Vevő
a DKÜ rendelet 14. ~ (6) bekezdése alapján egyéb jogszabály szerinti közbeszerzési díj megfizetésére
nem köteles.

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

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

7. Fizetési feltételek:

7.1 Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizáija és az előre fizetés sem megengedett.

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

7.3 Eladó ajelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. ~ (I) és (6) bekezdésében
foglaltak szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. to~~rvé~~y (a továbbiakban: Ptk.)
6:130. ~ (I) és (2) bekezdésére figyelemmel, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult,
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amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést igazoló Bizonylat (3. számú rnelléldet~ alapján, annak
kiállitását követően állít ki az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVU. törvény (a
továbbiakban: Áfa tv,) 163, *-ában foglaltaknak megfelelően, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jogosult.

7.4 A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél által
aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) és a jelen szerződésben előírt további
mellékletek (szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv) és a Licencinformációs adatlap (6. sz.
melléklet) kitöltött és aláírt formában.

7.5 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Eladó biztosítja az elektronikus számla befogadásának
lehetőségét az e invoice(’~nisz.liu e-mail címen is.

7.6 Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlát a Vevő nevére (NISZ Zrt,) és címére kell kiállítani,
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezését,

TESZOR számát,
- a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló jelen szerződés számot,
- fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 naptári napot,
- a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 169. ~ és elektronikus számla esetén a 175. ~ szerinti

előírásoknak.

7.7 A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi
iktatójába történő kézhezvételétől vagy az elektronikus számla beérkeztetésétől számított 30 naptári
napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges
számlareklamáció ideje. 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 újra kezdődik.

7.8 Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

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

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

7.11 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 7.5 pontban meghatározott címre (központi iktató vagy e-mail) nyújtja be, vagy a számla egyéb —

jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.12 Eladó nem fizet. illetve számol cl a szerződés teljesítésével összeQiggésben olyan költségeket.
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
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társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adókőteles j övedelmének csökkentésére
alkalmasak.

7.13 A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámábari) bekövetkező változásokról 3 naptári napon belül
köteles a Vevőt írásban értesíteni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1. Vevő a jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket, továbbá az 5.2. pont szerinti
dokumentumokat mennyiség alapján átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át
hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között, pénteken 9:00-13:00 óra között.

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

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

megállapíthatóak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
- Eladó a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges 5.2. pont

szerinti dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus
elérhetőségét.

- a vonaflcódok elhelyezésre kerültek-e a leszállított termékeken

8.4. Vevő sz átvételt a szállítólevél és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Vevő sz
átvételt megtagadja az alábbi esetek bármelyikének i,ekövetkezése esetén;

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumokból

nem állapíthatóak meg a 8.2. pontban felsorolt adatokat,
- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
- Eladó a tennékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át a rendeltetésszerű

használathoz szükséges 5.2. és 5.4. pont szerinti dokumentumokat, illetve nem adta meg
ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.

- a vonalkódok nem kerültek elhelyezésre a leszállított termékeken

8.5. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kel! felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának sz indoka,
- azon terrnék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Vevő

megtagadta,
- Eladó képviselőjének sz átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.
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8.6. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ismételt
átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt
követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.3.) jogosult elállni a
szerződéstől.

8.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat atulajdonságokat, amelyek minőségéttanúsítják,
illetőleg amelyekre a jótállás kite~jed.

9. Teljesítésigazolás

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

9.2. Vevő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a 14.2. pontban megnevezett
személyek jogosultak. A teljesítés igazolása a Telj esítést Igazoló Bizonylaton (a továbbiakban: ‘FIB)
történik.

9.3. Vevő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához
szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat Eladó le
nem szállítja, illetve át nem adj a.

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

9.5. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: Digitális Közbeszerzési Rendszer, röviden: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő (intézmény) a DKR-ben S napon belül
köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés
nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást,
akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

9.6. Vevőnek — az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKR-ben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótáflás, támogatás és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a Műszaki leírás 4. pontban
meghatározottak szerinti 12 hónap jótállást vállal és biztosítja a terméktámogatást. A jótállási idő és a
terméktámogatási idő kezdete a tennék átvételének az időpontja.

10.2. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

10.3. Eladó szavatolja. hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi tennék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és teijedelemben — jogosult és/vagy jogosított. Eladó
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szavatolja továbbá, hogy hamrndik személynek nincs olyan Joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó Joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek
ajelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót Jelen szerződés megszűnését követően is terheli.
Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.4. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzőijog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
Jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó
jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői Jogi, szabadalmi és egyéb harmadik
fél általi jogszerű követelés kielégítését magáravállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden
olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben Jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amiért Eladó
felelős, a 8. fejezet szerint az átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó
körülmény jellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) függően — késedelmi vagy megbiúsulási kötbér
fizetésére köteles.

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

11.3. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke Jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő, Eladó súlyos szerződésszegése miatt Jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.4. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KIVI X.2.2. pontjára, ugyanazon jogalap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

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

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

11.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
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12.2. Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

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

a) Eladó a telj esítést Jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 10.3. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
e) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságra vonatkozóan,

O Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

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

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

12.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet’ A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. Az azonnali hatályú
fehnondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

12.7. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevőt a Kbt. 143. ~ (1) bekezdése alapján felmondási illetve
elállási jog illeti meg az ott rögzített feltételek fennállása esetén.

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

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

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

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
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13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukrajutott
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.

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 atitoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult —

választása szerint - ajelen szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás és teljesítés igazolására jogosult személyek

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Boros Sándor
Beosztása: projektmenedzser
Telefonszáma: ±36304978016
e-mail címe: Boros. Sandor@nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Berta Zsolt
Beosztása: Senior Account Manager
Levelezési címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Telefonszáma: ±36 302889581
e-mail címe: zsolt.berta~global.ntt

Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi
személy(ek) jogosultak együttesen:

Név: Ádám Csongor
Beosztás: Fejlesztési Ágazati Igazgató

Név: Varga Dezső
Beosztás: Gazdasági Vczórigazgató-hclycttcs

Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat mint érintetteket — megfelelöképp
tájékoztassák arról, hogy jelen szerződés jelen pontjában megadott személyes adataikat a másik Fél a
jelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad árainlásáról’ valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelettel (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek a jelen
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szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából —

érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés t) pontja.

Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18.
cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását, illetve a
GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. A kötelezően
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik és az
adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti
jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

14.2. Felek a 14.1. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1. 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. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.

14.3. 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.

14.4. 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 hatot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az hatot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kelt
kézbesítettnek tekinteni.

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

14.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideéitve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az infonnációszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”), valamint a GDPR rendelkezéseit.
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15. Vis Major

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

15.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elbáríthatatlanul
következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés
teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az
említett időpontban még nem voltak előre látbatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:

a) tennészeti katasztrófák (villámcsapás, fóldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

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

terrorcselekmények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a
szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad,
Eladónak tovább kelt 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 maior 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 a
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt
fehnerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

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

16.2. 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.
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16.3. 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 fómmokat választják.

16.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog rendelkezései az irányadók.

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

16.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog 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.

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

16.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bámwly, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a 1KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött Fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista
3. számú melléklet: Telj csítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner Adatairól
6. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
7. számú melléklet: Ősszerendelő táblázat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag ítják alá.

Budapest, 2O2í? Q(. /3 Budapest, 2021.OLJL

Vevő részéről: Eladó részéről:

Bancsies Ferenc Simon István

Vezérigazgató Ügyvezető
NISZ Nemzeti Infokornrn’iJ1i~4 Szolgáltató NTT Magyarország Mt.
~ a közös ajánlattevők nevében

MÜk~’I~~

I(VB~
ft’ U I Nfl Magyarország KfL
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1. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya

A beszerzés célja: Ajánlatkérő telephelyén hálózati szolgáltatást biztosító hálózati eszközök és ezen
műszaki leírásban elvárt funkciók biztosításához szükséges licencek szállítása. A kiírásban szereplő
hálózati eszközök a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban NTG) és a Kormányzati
Adatközpont (a továbbiakban KAK) hálózat továbbfejlesztéséhez, műszaki színvonalának és
kapacitásának biztosításához szükségesek, melyeket Ajánlatkérő négy részajánlatra bontva kíván
beszerezni.

Nyertes ajánlattevőnek az előírt követelményeknek megfelelő termékek szállítását kell vállalnia a
megadott darabszámokkal, amelyeket az alábbi táblázatok tartalmaznak.

Ill. rész: HVR központi switch
Mennyiség Eszköz neve

3 db HVR Switch
60db RJ45, rezes, 1GbE interfész modul (SFP)
90 db Dual LC, multimódusú, 1OGbE interfész modul (SFP÷)
24db Dual LC, 10km-es, SMF, 1OGbE interfész modul (SFP±)
2db Duplex LC, multimódusú, 4OGbE interfész modul (QSFP)

24 db ~ méter hosszúságú, 40Gbps-os, QSFP csatlakozójú, aktív Optikai direct-attach adat
kábel

Általános rendelkezés — az ajánlat tartalma

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden, az adott részre vonatkozóan előírt olyan hardver- és szoftver

elemet amelyek szükségesek ahhoz, hogy a „Nagy kapacitúsú CE router”~. a „4OGE Port adapter
modul”, a „HVR központi switch” és az „Adatközponti switch eszköz” fejezetekben kifejtett műszaki
specifikáció megvalósításra kerüljön.

Szállító feladatai

Átadás-átvétel folyamata

A nyertes Ajánlattevő feladatai az átadás átvétel során:

1. A követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben meghatározott
határidőknek megfelelően Ajánlatkérő 1149 Budapest, Róna u. 54-56. alatti raktárába.

2. Az eszközöket gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani.
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3. Az eszközhöz köteles mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi
tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és beszer&éséhez
szükséges alkatrészt,va!amintaz előlrtfunkcionalitáshozszükséges IkenceketVevőnekátadni.

4.,,A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok” fejezetben meghatározott
dokumentációkat elektronikus formában a megadott kapcsolattartó e-mail címére megküldeni
vagy CD/DVD-n átadni.

A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok

Az alább felsorolt dokumentumokat elektronikusan a szerződés teljesítése során, legkésőbb az
eszközök átadásakor át kell adni:

o A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-eket leíró állomány(ok).

o A hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen kiderülnek a

modellezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa, modulokon portok száma és
csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók)

Garanciális feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek biztosítania kell a szállított eszközökre vonatkozóan a Sx5xNBD eszköz
terméktámogatást és garanciát, a termék mennyiségi átvételének az időpontjától számított 12
hónapig.

A terméktámogatás keretében biztosítania kell Ajánlatkérő számára a közvetlen hibajegy nyitási
lehetőséget a gyártónál.

III. rész HVR központi switch

Beszerzési igény: A HVR-ben jelenleg üzemelő switch-ek kiváltása, a megnövekedett gerinckapacitás
forgalmainak kezelésére alkalmas switch-ek szállítása.

Közbeszerzés tárgya és mennyisége

A beszerzendő eszközöket és azokhoz tartozó optikai interfész modulokat az alábbi táblázat mutatja:

~IIzc!V__Switch
~ 60 db RJ45, rezes, 1GbE interfész modul (SFP)

~ QQ~1~? ~ multimódusú, 1OCbE interfész modul (SFP÷) —~

1 24db Dual LC, 10km-es, SMF, 1OGbE interfész modul_(SFP+)
2db Duplex LC, multimódusú, 4OGbE interfész modul (QSFP)

24 db 5 méter hosszúságú, 40Gbps-os, QSFP csatlakozójú, aktív optikai direct-attach adat
kál

A specifikaciónak megfelelő, - egy lehetséges— eszközkonfiguráció

Lehetséges konfiguráció és annak kiegészítői, - az összes eszközre vonatkozóan, - az alábbi.
K
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N9K-C93360Yc-FX2 Nexus 9300 w/ 96p 1/10/256, 12p 1006, MACsec capable
NXI’C-MEM-86B Additional memory of 8GB for Nexus Switches 3

~r~OooBASETSFPtransceiver~oduleforcategoryScopper~ 60
SFP-10G-SR-S 1OGBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class ________ 90
SFP-10G-LR-S 1OGBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class 27
QSFP-40G-SR.BD QSFP40G BiDi Short-reach Transceiver 2

QSFP-H406-CU5M 4OGBASE-CR4 Passive Copper Cable, Sm 24

N1K9 LAN Ent prise License for Nexus 93O3~latf 3

Az ajánlattételi lapon kizárólag olyan termékeket lehet feltüntetni, ami a keretmegállapodásból
elérhető. Amennyiben egy KEr (DKO) cikkszám, több (p1. az adott gyártó árlistáján elérhető) terméket
is tartalmaz és nem egyértelmű ezáltal a megajánlott termék tartalma, illetve az, hogy az teljesíti-e a
Műszaki leírás követelményeit, úgy azt Ajánlattevőknek kizárólag a műszaki megfelelőségi
táblázatban kell jelölnie. Olyan termékek ajánlattételi lapon történő feltüntetése és megajánlása,
melyek nem szerepelnek a vonatkozó KMO1NET18 KEF (DKÜ) keretmegállapodás mellékletét képező
xIs táblázatban, az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

NVR switch eszközzel szemben támasztott követelmények

Ajánlattevő által megajánlott HVR switch-eknek az alábbi követelményeknek kell megfelelniük. A
táblázatban szereplő mennyiségi és performancia elvárások 1 db berendezésre vonatkoznak, ha az
nincs az adott követelménynél meghatározva.A HVR switch eszközzel szemben támasztott műszaki
követelmények:

TE-l Átereszt6i~~sség, routing/switchin~i~citáslegalább73ibp~~
TE-2 IP host bejegyzések száma legalább 800000 host bejegyzés
~

TE-3 lP routing tábla mérete legalább 800000 route bejegyzés
TE-4 MAC tábla mérete_legalább_250000_MAC cím_bejegyzés
TE-S LAG (IEEE 802.3ad) interfészenkénti fizikai portok max. száma 16

TE 6 Fizikai interfész portok minimális száma az ajánlott kiépítésben eszközönként legalább 96db
1/1OGbE (SFP÷) és legalább 12db 40/100GbE (QSFP28) port.

TE-7 Legyen 19-os rack szekrénybe szerelhetó, és ehhez rendelkezzen a rögzítéshez szükséges
elemekkel is.

TE-8 Rendelkezzen a MSZ 172-1:1986 magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi minősítéssel.
Rendelkezzen redundáns, 230V-os (AC) táp-és redundáns ventilátor egységekkel.

TE-9 A tápegységekhez tartozó tápkábelek csatlakoztathatók a rack szekrényekben lévő 1EC320 C13

_____ (anya) aljzatokhoz. -

A táp-és ventilátor egységeket az eszköz üzemelése közben is lehessen cserélni.
Az eszköz rackszerkénybe beszerelve a hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt

TE-lO hátrafele fújja ki. (intake airflow)
/Amennyiben az eszköz eleje (front oldala) nincs egyértelműen meghatározva, akkor az eszköz
azon oldalát tekintjük_front oldalnak, amelyen a legtöbb hálózati port található. /

TE-li Támogassa az 1.3 vagy újabb Openflow protokollt.
TE-12 Támogassa a működés közbeni szoftverfrissítést (In-Service Software Upgrade).
TE-13 Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések esetén (lPv4 és lPv6 környezetben is).
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Teljes kompatibilitás a meglévő N9K-C93180YC-EX (NX-OS) Leaf eszközzel, az alábbiakra nézve:
o performancia
o a meglévő Leaf eszközzel stabilan működő vPC kialakítható

a meglévő hál6zatváltoztatása nélkül beilleszthető a BGP EVPN alapú VxLAN
környezetbe

. a kialakított VxLAN-ban üzemelő multicast-ba átalakítás nélkül illeszthető
o OSPF, BGP routing képességek
o management

Az osszes beszerzendo switch-re vonatkozoan az eljarasban beszerzendo, - az eszkozok
kozvetlen osszekapcsolasat lehetove tevo, - adatkabelek es azok mennyisege az alabbi
. 12 db 5 meter hosszusagu, 40Gbps-os, QSFP csatlakozoju, aktiv optikai direct-attach adat

TE-21 kabel

A felsorolt adatkábelek garancia vesztés nélkül a megajánlott berendezésekbe illeszthetők,
azokkal együttmüködnek.

TE-22 Az összes beszerzendő switch-re vonatkozóan az eljárásban beszerzendő transceiver-ek és
azok mennyisége az alábbi:
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TE14 Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation, Accounting) Radius ésTacacs+ alapon.
TE-15 SNMP v2c, and v3 támogatása. ‚

TE-16 Támogassa a 9216 byte-os jumbo frame-eket.
Támogassa a statikus és dinamikus routing protokollokat:

‚ RFC2453RIPv2
. RFC2328OSPFv2
. RFC 2740 OSPFv3 for lPv6

TE-17 ‘ RFC 1112 IGMP
‘ RFC 2236 IGMPv2
. RFC3376IGMPv3
. RFC 2362 vagy RFC 4601 PIM Sparse Mode
. RFC 3618 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)

Támogassa az alábbi szabványokat:
. IEEE 802.1AB Station and Media Access Control Connectivity Discovery (LLDP)
. IEEE 802.lad QinQ
. IEEE 802.1D MAC Bridges
. IEEE 802.1p Priority IEEE 802.1Q VLANs
a IEEE 802.lq Virtual LANs
. IEEE 802.lQaz Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between

Traffic Classes
. IEEE 802.lQbb Priority-based Flow Control

‚ TE-iS a IEEE 802.15 Multiple Spanning Trees
. IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
. IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
a IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG)
. IEEE 802.3ba 40 EbE és 100GbE
. RFC 792 ICMP
. RFC 1305 NTPv3
. RFC783vagyRFC135OTFTP Protocol
. RFC 2131 DHCP
. RFC 2475 DiffServ Architecture

TE-i9 RFC 7348 (VXLAN) MP-BGP EVPN (RFC 7432) kontrol síkkal.

TE-20



• 66 db RJ45, rezes, 1GbE interfész modul (SFP)
‚ 90db Dual LC, multimádusú, 1OGbE interfész modul (SFP±)
o 24db Dual LC, 10km-es, SMF, 1ÜGbE interfész modul (SFP÷)

A felsorolt interfész modulok (transceiver-ek) mindegyike:
. garancia vesztés nélkül a megajánlott berendezésekbe illeszthető, azokkal

együttmüködik.
. teljesíti a “A transceiver moduloknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniülÉ

fejezetben leírt követelményeket.

A transceiver moduloknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük

RJ45, rezes, 1GbE interfész modul (SFP)

Megnevezés RJ45, rezes, lubE interfész modul (SFP)
Form Factor: SFP

Sávszélesség 1 6bps
Szabvány: IEEE 802.3ab
Kábel és távolság CAT5(e) - UTP kábel esetén legalább 100 m-ig működjön.

Csatoló felület: RJ4S

Dual LC, multimódusú, 1OGbE interfész modullal (SFP+) szembeni követelmények

Megnevezés Dual LC, multimódusú, 1OGbE interfész modul (SFPi-) [

Form Factor SFP+
Sávszélesség 10 Gbps
Szabvány IEEE 802.3ae
Kábel és távolság multimódusú optikai szálpár

‘ 0M3 esetén (legalább 100méter)
. 0M4 esetén (legalább 150méter)

Csatolá felület Dual LC/PC connector

Hullámhossz 840-860 nm

~eIijeIteIjesítmény-1,o-től-g,g-ig[dBm]
Adásijelteljesítmény-l,2-tál-7,3-ig[dam]

~támogatásNemszükséges.

Dual LC, 10km-es, SMF, 1OGbE interfész modullal (SFP+) szembeni követelmények

~ . . ‚ ‚ ..:.

Megnevezés Dual LC, 10km-es, SMF, 1OGbE interfész modul (SFP±)
Form Factor SFP+

Sávszélesség 10Gbps
Kábel és távolság Single-Mode Fiber (SMF) (legalább 10km)
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~felületDuplexLC/PCconneCtOrí
Hullámhossz 1260-1355 nm
FC0E támogatás Nem szükséges. I

Duplex LC, multimódusú, 4OGbE interfész modullal (QSFP) szembeni követelmények

Megnevezés Duplex LC, multimódusú, 4OGbE interfész modul (QSFP)
Form Factor QSFP
Sávszélesség 40 Gbps
Kábel és távolság o 0M3 multimódusú optikai szálpár esetén (legalább 100méter)

o 0M4 multimódusú optikai szálpár esetén (legalább 150méter)

Csatoló felület Duplex Lc Jonnector
Hullámhossz 832-918 nm

Oldal2l /34



2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termék- és árlista

Tétel cikkszám Termék megnevezés Mennyiség Mennyiségi Egységár [nettó Összesen ár (nettó
egység IWFJ IJUF)

1 N9K-C93360YC-FX2 Nexus 9300w! 96p 1!10!25G, l2p 1000, 3 db 4 816 000,- 14 448 000,-
MACsec capable, Onálló egységként csak
konzultációval rendelhető.

2 NXK-MEM-8GB Additional memory of 8GB for Nexus 3 db 85 725,- 257 175,-
Switches, Onálló egységként csak
konzultációval rendelhető.

3 GLC-TE 1000BASE-T SFP transceivermodule for 60 db 61 920,- 3 715 200,-
Category 5 copper wire

4 SFP-100-SR-S 100BASE-SR SFP Module, Enterprise- 90 db 96 320,- 8 668 800,-
Class 1000BASE QSFP Active Optical
Cable, Sm

5 SFP-IOG-LR-S 100BASE-LR SFP Module, Enterprise- 24 db 275 200,- 6 604 800,-
Class

6 QSFP-H400-CU5M 400BASE-CR4 Passive Copper Cable, Sm 24 db 51 600,- 1 238 400,-
7 N93-LAN1 K9 LAN Enterprise License for Nexus 9300 3 db 1 100 800,- 3 302 400,-

Platform
8 QSFP-400-SR-BD QSFP400 BiDi Short-reach Transceiver, 2 db 150 672,- 301 344,-

Onálló egységként csak konzultációval
rendelhető.

9 NET SZOLG1 18 Garancia kiterjesztése (hónap) 12 hó 138 988,- 1 667 856,-
.. 40 203 975,-
Osszesített_nettó_ajánlati_ár_(HIJF):
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3. számú melléklet

NISZ Nemzeti lnfokommunikáciás Szolgáltató
H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3.

N I s z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TEUESÍT~ST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült

Hely: Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:

NISZ (a TIB aláírója) (a TlBjóváhagyója)
Nemzeti lnfokornmunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéshsta, átadás-
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 ás 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: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

. Megrendelő képviselője (2)

±3614594200 (Q) info@nisz.hu nisz.hu
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4. számú mefléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

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

Nyilatkozattevő:

Cégnév: Nfl Magyarország Kft.

Széichely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Cégjegyzékszám: 01-09-696931

Adószám: 12655085-2-43

Képviseletében eljár: Simon István Ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt N’TT Magyarország Kft. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában

I. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkorniányzat, 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
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szőlő megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulafdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezméaye van,

be,) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerintmeghatározottellenörzött kűlmldi társaságnak.

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 aba,), bb) ésbc,) alpontszerinti
feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizitársulat. amely megfelel a következő feltételeknek:
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Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt.-t
haladéktalantű írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ Zrt.
jogosult felmondani, vagy attól elállni.

~Q9r ~
Budapest, 2O2S~

~

Simon István

Ugyvezető

NTT Magyarország Kft.

: NIT Magyarország Kft,

1537 Budapest, PL 453/171

NTT

en,) vezető tisztségviselői megismerhetők.

eb) a civil szervezet ős a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egvezinénve van;
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...‚
N I S Z 5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):

NTJ’ Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Nfl Magyarország Kft
Korlátolt Felelősségű Társaság

Cé~jewyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):

01-09-696931

Adószám: 12655085-2-43 Uniós adószám: HU12655085

Kapcsolattartó adatai

Beosztás:
Név: Berta Zsolt

Senior Account Manager

Telefonszáni:
E-mail cím:

±3630 2889581
zsolt.berta®global.ntt

Cím

Székhely (ot szág, ira’nyítószám, város, utca, Izázszám): H-ill 7 Budapest, Budafoki út 60.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): H-1537
Budapest, Pf.: 453/171

Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns:

Számla küldési cím (ország, ivónyítószám, város. utca, házszánQ: H-l537 Budapest, Pf.: 453/171

Cégnév: NTT Magyarország Kft.

Számlázási cím (‘ország, ivónyítószóm, város, utca, házszám): H-ill? Budapest, Budafoki út 60.

Számlavezető bank

Neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
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Bankszámla száma: f Bankszámla devizaneme: I{IJF

10400968-00023130-00000005

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et keH beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
tv. XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]: NEM

elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM

fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapjánFordított adózás [áfa tv.
fejezet]: NEM mentes[áfa tv. VI. fejezet]:169.~.(n)]: NEM NEM

Milyen tevékenység alapj án:
Milyen tevékenység alapján:

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

Simon István

Ugyvezető

NTT Magyarország Mt.

Nfl Magyarország Kft.
1537 BudapesL Af. 453/171

3.

Budapest,

NTT
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N! S Z 6. számú melléklet a. nyilvántaitási számú szerződéshez

34-NY1O Licencinformáoiós adatlap 8.0

LICENC~TADÓ ÁLJAL KITÖLTENDŐ ‚

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám:

Számlaszám (adóügyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai

Cég neve:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):

Belső fejlesztéső alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk

Licencjogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

Gyártó megnevezése:

Szoftver csoport neve:

Szoftver mennyisége:

Licenc csoport neve:

Licenc mennyiség:

Szoftver/licenc státusz

Aktív:

Kiosztott:

Termek egységára:

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):
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Közbeszerzési díj (%):

Licenc kezdődátuma (év.hónap):

Installatio User Server +

Metrika: n 5 CAL

Processor Core Egyéb

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Igen Nem

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Igen Nem

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap

Előfizetés (subscription): gen Nem

Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
. Igen Nemrights):

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade
. Igen Nemrights):

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

-‚
.‚



Kitöltési útmutató

Nyilvántartási adatok

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

Számlaszám (adóügyi): liceneátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez 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 definiált szakmai kapesolattartó 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 átadój ának.

Termékinformációk

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 szoftvertennék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verziószárna.

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

Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.

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

Szoftver/Ucen c státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámnial megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal
megjelölve.
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Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

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

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

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok
darabszáma alapján lieencelendő.

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 Miens 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: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

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

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható,

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

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

Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

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

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.
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Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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7. számú mellékleta.nyilvántartási számú szerződéshez

Összerendelő táblázat

Sor Leltári Tipusszám az Megnevezés Gyári szám Egyéb azonosító Főeszköz* ~IV Szülőeszköz Szállítási Szállító Gyártó
szá azonosító eszközön ( IMEX szám, Ii N leltári cím neve neve
rn (Vonalkód) MAC Address) száma Telephely

1

‚
I

‚
1

‚

1

* Ha Főeszköz oszlop

azonosítájával
“N-el Jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a “Szülőeszköz leltári szám” oszlop megfelelő celláját a főeszközének leltári



NTT
NTT Magyarország JUt.
1117 Budapest
Budafoki út 60.
Tel: 1 482 9500
Fax: 1 482 9501
‚v’vw.hello.~lobal.ntt

MEGHATALMAZÁS

Alulírott Simon István, mint a NTT Magyarország Mt. (1117 Budapest, Budafoki Út 60.,
adószám: 12655085-2-43 ) cégjegyzésre jogosult képviselője

m e g h a t a 1 m a z o m

Deim Lászlót (lakcím: 1221 Budapest, Alkotmány u. 25. szig.sz.: 946643RA, anyja neve:
Nagy Ilona) és Wollner Lászlót (lakcím: 1116 Budapest, Kalotaszeg ii 15. TT/1 1.
szig.sz.:764178BE, anyja « neve: Mojnár Edit), ~bogy’, a(z)
~ \\~‚LU~’0’ ~ 0~J ‚Lx~WOo

‚ mint Ajánlatkérő által,
~ ~.

tárgyú eljárás során különös tekintettel a NTT Magyarország Kft., az ajánlattevő teljes körű
képviseletére, különös tekintettel a Nfl Magyarország Kft. nevében történő
kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre, az ajánlati dokumentáció elkészítésére, szignálásra,
e2yüttes aláírására (különösen a felolvasólap és a nyilatkozatok) az ajánlat benyújtására,
valamint a ajánlatkérővel történő teljes körű kapcsolattartásra. Jelen meghatalmazás annak
visszavonásáig hatályos.

Kelt: Budapest, 202~ ...W.V.~.

Deim László
Kereskedelmi igazgató ‚

NTT Magyarorszá~4’&
meghatalmaz7Q) NTT5i’2rszj~ Ktt.

~ 1537 u e 453/171

NTT

Simon István
Ugyvezető

NTT Magyarország KR
meghatalmazó

Wollner László
Biztonsági üzletág vezető
Nfl Magyarország KEL

meghatalmazott

Tanúi
NévROX~Y’-i\”~ k~L’
Cím:\p~~~ ~~ ~
Szemely ig. szam:
Aláírás:

Tanú 2
Név: ‘t-2k”QJ.?
Cím: &.U~L’-t~ ‘ ~.

Személy ig.szánt
Aláírás: ~




