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&~ÁSVÉTELI SZERZŐDÉS2

KDrrnányzati Adatközpont bővítéseként Mentési kapacitások, SAN Director és SAN Switch erőforrások
szállítása a BBA-2.6.3/1 1-2019-00001 azonosítószámú - „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó

fejlesztések” és a BBA-2.6.3/14-2020-00003 azonositószámú — „Az EES I. bevezetéséhez kapcsolódó
hálózati eszközök bővítése” című projektek vonatkozásában

1. rész
Meglévő IBM Spectrum Protect mentő rendszer bővítése 62 TB frontend licencekkel

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézményi azonosító 20030
Székkely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli; Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről:

Inter-Computer-Informatika Zrt.
Intézményi azonosító: 100039
Székhely: 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fsz. 1.
Cégjegyzék szám: 01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Bankazámlaszám; 10700347-26594608-51100005
Képviseli: Bajzáth János Bence
Képviselő titulusa; igazgatósági tag
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

Delta Systems Mt.
Intézményi azonosító:
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Cégjegyzék szám: 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-41
Bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006
Képviseli: Szűcs Norbert
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Intézményi azonosító: 100061
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u. 50-52.
Cégjegyzék szám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000057-22480051
Képviseli: Kiicska Arpád

‚/It
1 A végleges szerződés tartalmazza.

Az eljárást a DKÜ folytatta le és a szerződést is DKÜ véglegesítette az Együttműködési Megállapodás alapján.
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Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

Invitech ICT Services Kft.
Intézményi azonosító: 200747
Székbely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Cégjegyzék szám: 13-09-190552
Adószám: 25836965-2-44
Bankszámlaszám: 10950009-00000005-03841526
Képviseli: Grace Gerald John
Képviselő titulusa: igazgatósági elnök
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

AREUS Infokommunikációs Zn.
Intézményi azonosító: 100159
Székbely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5.
Cégjegyzék szám: 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-41
Bankszánilaszúm: 11600006-00000000-64985936
Képviseli: Nagy Péter
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

HumanoiT Informatikai Kft.
Intézményi azonosító: 200367
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzék szám: 01-09-938885
Adószám: 13606022-2-41
Bankszámlaszám: 11711003-21239782-00000000
Képviseli: Boldog Arpád
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

Sysman Informatikai Zrt.
Intézményi azonosító: 200365
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Cégjegyzék szám: 01-10-044874
Adószám: 12948901-2-41
Bankszámlaszám: 10100833-56598700-0100000 I
Képviseli: Hermesz Miklós
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

között (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulirott helyen és napon az alábbi fe!tételekkel.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által
TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alátartozó
Intézmények részére „ Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” —

2. rész Szerverek ás tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (hem ‘c86)) tárgyban
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lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a
Beszerző és az Eladó között keretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM). A 301/2018. (XII. 27.)
Korin. rendelet 30/A. ~ (1) bekezdése alapján a KM-ben 2019. november 1-jétől a KEF helyébe
jogutódként a DKU irt. lépett.

KM azonositószáma: KMO2SRVT 17
KM! aláírásártak dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2021. október 26.
KM keretösszege: 15.000.000.000 forint + Afa.

Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az együttműködési megállapodás
tartalmazza. Ajelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést— meghatalmazás alapján — a(z) összes közös
ajánlattevö nevében iija alá.

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállal.

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

1. A szerződés tárgya, mennyisége

1.1. A. jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része, eredményeképpen a Vevő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött
létre a „Kormányzati Adatközpont bővítéseként Mentési kapacitások, SAN Director és SAN
Switch erőforrások szállitása a BBA-2. 6.3/11-2019-00001 azonos itószámú - „ Az EES
bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések” és a BBA-2.6.3/14-2020-00003 azonosítószámú — „Az
EES L bevezetéséhez kapcsolódó hálózati eszközök bővítése” című projektek vonatkozásában
l.rész: Meglévő IBM Spectrum Protect mentő rendszer bővítése 62 TB 1l~ontend licencekkel
tárgyban. Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és
leszállitja ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott mennyiségben és részletezés
szerint (Megrendelt termék- és árlista, melyet az Eladó ajánlatának részét képező Ajánlattételi
lapnak/árrészletező táblázat megfelelően kell kiállitani), per-, teher-és igénymentesen ajelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő
termékeket.

1.2. A. jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Inter-Computer
Informatika Zrt. teljesíti.

1.3. A szerződés teljesítésének részletes szabályai jelen szerzödésben és annak mellékleteiben
kerültek meghatározásra.

2. A. szerződés teljesítési határideje

2.1. Eladó a jelen szerződés 1.1 pontjában és a 2. sz. mellékletében meghatározott termékeket és
feladatokat ajelen szerződés hatálybalépését követő 90 naptári napon belül köteles leszállitani,
átadni, illetve biztosítani, a gyártói támogatást. Eladónak a leszállitott termékekre 12 hónap
teljes körű gyártói jótállást és gyártói támogatást kell biztosítania a jelen szerződés 1. számú
mellékletében rögzítettek szerint. Ajótállás kezdete a termék sikeres átvételének időpontja.

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

2.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele annakmindkét fél általi aláírása
továbbá az, hogy az eljárás fedezetét biztosító „Kormányzati Adatközpont bővítéseként Mentési
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kapacitások, SAN Director és SAN Switch erőforrások szállítása a BBA -2.6.3/11-2019-00001
azonosítószámú - „ Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések” című kiemelt projekt
Támogatási Szerződése hatályba lépjen a Vevő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság,
mint Támogató között, valamint a 135/201 5.cV1. 2.). Korm. rendelet I. mellékletének 1.3.2. (m)
bekezdésének megfelelően a BBA alapjaiból származó támogatások felhasználásáért felelős,
jogszabályban ellenőrzésre feljogosított Felelős Hatóság vagy más szerv által kiállított támogató
tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány, jelentés vagy írásos vélemény megléte.

2.4. Vevő a hatályos Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. * (9) bekezdése valamint 135. ~ (12) bekezdése
alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép
hatályba.

2.5. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen fejezetben hivatkozott feltétel
teljesül. A szerződés hatályba lépéséről Vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni nyertes Eladót.

2.6. Vevő ateljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

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

3. A teljesítés helye

3.1. A licenceket képviselő aktiválási kódokat Vevő licensz~nisz.hu, valamint a
LicenceAdmin(~nisz.hu címére kell elektronikusan megküldeni, a Licence igazolás, valamint papír
alapú dokumentumok átadásának helyszíne: NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata u. 8.

4. A teljesítés módja

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

4.2. Eladó köteles Vevőnek átadni (a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott e-mail címre
megküldeni) ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a Műszaki leírásban meghatározott
jótáHás igazolásának dokumentumait, továbbá a jelen szerződés keretében szállított licencekre
vonatkozó Licencinformációs adatlapot (6. számú melléklet) - amennyiben szükséges - az
aktiválási kódot és a licencek regisztrálását igazoló dokumentumot. Eladó különösen köteles
Vevőnek átadni (ajelen szerződés 3. pontjában meghatározott helyszínen) ajogszerű használathoz
szükséges mindennemű licence igazolást, licence kulcsot, ajótállásra vonatkozó dokumentumokat
és a használatba vételhez, folyamatos használathoz szükséges minden eszközt, dokumentumot.

4.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti dokumentumokat átadta és a 3.1. pontban
meghatározott e-mail cimekre az aktiválási kódokat megküldte. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha
Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a licencek rendeltetésszerú és jogszerű használatához
szükséges dokumentumokat.

4.4. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel
időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek
jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem. Az átvétel megtagadása esetén a
jelen pont szerinti jegyzőkönyvben rögzíteni kell az átvétel megtagadásának az okát, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontját. Vevő a licencek átvételét a sikeres átadás-átvételről
felvett jegyzőkönyv aláírásával igazolja, melynek melléklete a Vevő képviselője által aláírt
szállítólevél (melyen fel kell tüntetni jelen szerződés azonosító számát, Vevő nevét és székhelyét)
egy példánya.
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4.5. Az átvétel megtagadása esetén Felek megismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 4.
pont vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

4.6. Eladónak a szerződés időtartama alatt rendelkezésre kell állnia, azonban számlát csak a
teljesítésigazolás alapján igazolt tényleges teljesitésekre vonatkozóan nyújthat be.

4.7. Bármely, nem szerződésszerü teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

4.8. Anermyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul Írásban értesitenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha
megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. Ajelen pont szerinti értesítés
niegküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását.

4.9. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, 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 ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

4.10. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében beny~jtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

4.t I. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek1 alvállalkozó bevonása válik
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) és (3) bekezdéseiben foglaltak
szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

4.13. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el Eladó, ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesitésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

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

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

5. A fizetendő ellenérték

5.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg a BBA
2.63/11-2019-00001 azonosítószámú „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések” című
kiemelt projektből.

5.2. A jelen szerzódes tárgyát képező termékek ~eszközök, szolgáltatások) árát, nettó egységárátjelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
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5.3. Eladót megillető díj teljes összege ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak,
egységárak alapján: nettó 39 847 400,- Ft + közbeszerzési díj + áfa, azaz harminckilencmillió
nyoleszáznegyvenhétezer-négyszáz forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.

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

5.5. Az 5.3. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 5.3 pontban meghatározott nettó ár különösen
(termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjú, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás
költségét, felhasználási jog ellenértékét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi
járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az
általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A termékek ára tartalmazza a kiszállás, a
kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

5.6. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2% + áfa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg. Eladó a
közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy
időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás. költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg.

6. Fizetési feltételek

6.1. Eladó a teljesítésről 1 db számla benyújtásárajogosult.

6.2. Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a Kbt. 135. ~ (I) és (6) bekezdéseiben,
valamint Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseinek megfelelően, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az
igazolt teljesítését követőenjogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A benyújtandó
számla kötelező mellékletei az előirásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél által aláírt — a
számlához tartozó — Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet) és a Licencinformációs
adatlap (5. számú melléklet) kitöltött és aláírt formában. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek.

6.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonosítószámú
„Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések” című projekt támogatási összegéből 100%-os
támogatási intenzitással ún. „utófinanszírozás” keretében a Vevő által közvetlenül kerül kifizetésre
Eladó részére banki átutalás útján a számla Vevő központi iktatójába történö beérkezését követő 30
napon belül.

6.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. * alapján lehetővé teszi az
elektronikus számla befogadását is az e invoice~nisz.hu e-mail címen.

6.5. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az atábbiak szerint köteles kiállitani:

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök, valamint nyújtandó szolgáltatások
megnevezését, azok TESZOR számát;

- az adott számlán szükséges feltüntetni az adott beszerzéshez tartozó projekt azonosítószámát és
megnevezését: „BBA-2.6.3/ll-2019-00001 „Az YES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések”,

- közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3.);
- a számlán fel kell tüntetni a Vevő nevét, ajelen szerződés Vevő által megadott. belső azonosításra

szolgáló azonosító számát;
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámla számot és a bank nevét, az adószámot,
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- fizetési határidöként a számla kézhezvételét követő 30 napot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa

tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak;
- a számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások/termékek szerepelhetnek.

6.6. Amennyiben Eladó elektronikus számlát nyújt be, a számlának meg kell felelnie:
- az Afa tv. 175. ~-a szerinti előírásoknak; valamint
- EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának

6.7. A Vevő fenntartja ajogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállitásával kapcsolatban
a BBA alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő
további követelményeket határozzon meg.

6.8. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 135/2015 Kora rendelet a 2014-2020 közötti programozási időszakban a
Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó
támogatások felhasználásáról rendelkezéseit (jelen pont alkalmazásában: Kormányrendelet).

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

6. 10’ A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni valamint megküldeni a treasury(~nisz.hu e-mail címre.

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

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

6.t3. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
6.4. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

6.14. A kifizetés pénmeme magyar forint (HUF).

6.15. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefflggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

6.16. A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatohi, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegél) igénybevétele nélkül.

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

6.18. Vevő a szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést és előre fizetést kizáija.
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6.19. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesitésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

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

7. Teljesítésigazolás

7.1. Eladójelenszerződés 1.1. pontjában meghatározott feladataitteljesíti, haajelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék és szolgáltatás vonatkozásában a jelen szerződés 4.2
pontjában meghatározottakat Vevő részére átadta.

7.2. Vevő a 7.1 pont szerinti teljesítést követően A Kbt. 135. ~ (I) bekezdése alapján legkésőbb 15
naptári napon belül köteles kiállitani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú melléklet),
melynek kötelező mellékletét képezi a jelen szerződés keretében szállított licencekre vonatkozó
Licencinformációs adatlap (5. számú melléklet) kitöltött formában, valamint Eladó teljesítését
alátámasztó dokumentumai (jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározottak megktlldéséről szóló
e-mail kinyomtatva, illetve a papír alapú dokumentációk átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyv).

7.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a jelen
szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék vonatkozásában ajelen szerződés
4.2 pontjában meghatározottakat papír alapon Vevő részére át nem adja (Jelen szerződés 3.1.
pontjában meghatározott e-mail cimekre nem küldi meg, illetve a 3. pontban megjelölt helyszínen
a dokumentációkat át nem adta).

7.4. Bármely nem szerződésszerü teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

7.5. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban; DKU Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett
változást, amit a Vevő (intézmény) a DKÜ Rendszerben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A
visszaigazolás lehetjóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben ateljesítés nem felelt meg ajelen
szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKU
Rendszer automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
A Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKU Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta

8. Jótáflás

8.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű gyártói jótállást és
támogatást vállal a jelen szerződés 1. számú mellékletében rögzítettek szerint. A jótállási idő
kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének időpontja. A termékek gyártói jótállásának és
támogatásának kezdő időpontját fel kell tüntetni a Teljesítést Igazoló Bizonylaton. (KM
VL1.14.pont)

8.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállitott termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1 . számú mellékletben
adott termékkel szemben meghatározott műszaki specifikációnak.
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8.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi kőltséget — igy különösen ajavítás
díját, kiszállási díjat, szállítási költséget — Gyártó és/vagy Eladó viseli.

8.4. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelősjótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Gyártó és/vagy Eladó viseli.

9. Felhasználói jogok és jogszavatosság

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

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

9.3. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valamennyi terméken
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
akadályozza.

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

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

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

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

10. Kötbér

10.1. Amennyiben jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős,
jelen szerződés 1.1 pontja szerinti feladatait nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, továbbá,
bármely a szerződésben meghatározott határidő tekintetében késedelembe esik— az erre okot adó
körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően — késedelmi, hibás
teljesitési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék nettó vételára.
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10.3. Amennyiben we Eladó nem a szerződésben meghatározott terméket szállítja le a teljesítési
határidőig vagy egyéb módon hibásan teljesít, Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás
teljesítési kötbér mértéke: a Hibás teljesítés 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi
1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan
teljesített termék nettó vételára. A hibás teljesítés miatti kötbér mellett szavatossági igény nem
érvényesíthető.

10.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen a nem teljesített termék nettó vételára 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.

10.5. Jelen szerződést Eladó 25 napot meghaladó késedelme esetén Vevő jogosult felmondani vagy attól
elállni, melynek okán Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett.

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

10.7. Vevő a kötbérigényről kötbérértesitőt állít Ici, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.

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

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

10. 10.A Vevő jogosult az esedékessé vált hibás teljesitési kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt.
135. * (6) bekezdése szerint.

11. A Szerződés módosítása, megszűntetése és megszűnése

11.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével jelen
szerződést azonnali hatállyal fetmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesitési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz az átláthatóságra vonatkozóan,

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

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

11.5. Vevő köteles — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni
a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
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11.6. Vevő jogosult és egyben köteles Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. * (3)
bekezdésében meghatározott esetek valainelyikének bekövetkezése esetén.

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

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

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

11. lO.Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

12. Titoktartás, adatkezelés

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

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

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

12.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerüen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreinüködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.

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

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

12.7. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem
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kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2W 1. 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”) rendelkezéseit.

13. Felek közötti kapcsolattartás

13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartűsra jogosult
Neve: Giczi Imre
Beosztása: Csoportkoordinátor
e-mail címe: giczi.imre~nisz.hu
Mobiltelefon száma: +36704110670

Eladó részéről kapcsolattartásrajogosult
Neve: Róth Dániel
Beosztása: key account manager
e-mail címe: daniel.roth@intercomputer.hu
Telefonszáma: +36 1 411 3720
Mobiltelefon száma: +3630 776 5080

13.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult együttes személyek:

Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató

13.3. Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat —. mint érintetteket — megfelelőképp
tájékoztassák arról, bogy jelen szerződés 13.1-13.2. 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 áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az
adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek — a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása és az
annak teljesitésével összeRiggő kapcsolattartás céljából — érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a
GDPR rendelet 6. cikk (I) bekezdés I) pontja.

13.4. 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 tiitakozhat 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.

13.5. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1., 13.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak. hogy
a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
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kapcsolattartó/teljesitésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.

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

13.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkorválikjoghatályossá, amikor
a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. Á
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkezö bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkisérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

14. Vis Maior

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

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

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

terrorcselekmények;
1) zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

14.4. 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 ésszerü alternatív módot a teljesitésre.

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

Jót
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14.6. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét követő
15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll — választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy
jelei szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major
miatt felmerült kárát7

15. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

15.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha aFelek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.

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

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

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

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

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

15.8. Felek megállapodnak, bogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés
helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása
nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési
dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként
rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza
akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés
módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi.

15.9. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő, mint Kedvezményezett, valamint az Irányító Hatóság, mint
Támogató között létrejött Támogatási Szerződés mellékletét képező Általános Szerződési
Feltételekben (a továbbiakban: ASZF) felsorolt szervek jogosultak jelen szerződést és annak
teljesítését ellenőrizni. Eladó az ASZF-ben foglaltak alapján köteles legalább a teljesítésigazolá~
kiállitásának időpontjától számított 10 évig a vonatkozó projekt dokumentumait megőrizni.
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15. l0.Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatkozó
nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul veszi,
bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított S napon belül
- kőteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó hsdomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól
elállni.

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

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

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áh, 3 egymással szó szerint mindenben
megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen
szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2021 Q)t

Bancsics Ferenc Bajzáth Ján Bence
vezérigazgató igazgatósági tag

NISZ Zrt. Inter-Computer-Informatika Zrt.
Vevő Eladó

lnter-Comput.er-!ntcrmatika
NISZ Nemnt, infokommun,kjcj& Szolgáhnő Számítástechnikai és

Kereskedelmi Zr[.
lOM 8u4’ st,Coo&onaj ntca~.
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1. számú melléklet

~• • NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓSSZOLGÁLTATÓ ZRT.

Kormányzati Adatközpont bővítéseként Mentési
kapacitások, SAN Director és SAN Switch

erőforrások szállítása a BBA-2.6.3/11-2019-00001
azonosítószámú - „Az EES bevezetéséhez

kapcsolódó fejlesztések” és a BBA-2.6.3/14-2020-
00003 azonosítószámú — „Az EES I. bevezetéséhez

kapcsolódó hálózati eszközök bővítése” című
projektek vonatkozásában

Műszaki melléklet

Készítette a Infrastrul’túrafejlesztési és Rendszerintegrációs
Igazgatóság

Budapest, 2021.05.05.
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licencekkel a BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonositószámú „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó
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1 A beszerzés tárgya
Cél Ajánlatkérő adatközpontjában, Ajánlatkérőnél már rendelkezésre álló mentő szoüver
bővítése frontend licencekkel, illetve szalagos mentő egység tárolási kapacitás bővítése, továbbá
SAN hálózati switch-ek befogadására alkalmas chassis-k (SAN director-ok) és kapcsolódó
kiegészítések, illetve SAN hálózati switchek és kapcsolódó kiegészítések beszerzése az alábbiak
szerint:
(Adatközpont I. címe: 1117, Budapest Fehérvári út 70.
Adatközpont 11. címe: 1121, Budapest Konkoly-Thegc Miklós út 29-33.)
I. részajánlat:
Ajánlatkérőnél már rendelkezésre álló mentő szoftver kapacitás bővítése frontend
licencekkel a BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonositószámú „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó
fejlesztések” c. projekthez kapcsolódóan:

. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.

II. részajánlat:
Ajánlatkérőnél már rendelkezésre álló szalagos mentő egység tárolási kapacitás bővítése a
BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonosítószámú „Az FES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések”
c. projektitez kapcsolódóan:

. Hiba! A hivatkozási forrás nem található..

UI. részajánlat:
SAN hálózati switchek befogadására alkalmas chassis-k (SAN director-ok) és kapcsolódó
kiegészítések beszerzése, továbbá SAN hálózati switch és kapcsolódó kiegészítések
beszerzése a BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonosítószámú „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó
fejlesztések” c. projekthez kapcsolódóan:

. SAN hálózati switch-ek befogadására alkalmas chassis-k (SAN director-ok) és
kapcsolódó kiegészítések beszerzése

. 1 db SAN hálózati switch és kapcsolódó kiegészítések beszerzése

IV. részajánlat:
SAN hálózati switchek és kapcsolódó kiegészítések beszerzése a BBA-2.6.3/14-2020-00003
— „Az EES I. bevezetéséhez kapcsolódó hálózati eszközök bővítése” c. projekthez
kapcsolódóan:

. 3 db SAN hálózati switch és kapcsolódó kiegészítések beszerzése

2 Általános rendelkezések minden részajánlat tekintetében

2.1 Gyártósemlegesség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés
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 jellcmzi, vagy védjcgyrc, szabadalomra, tcvókcnységrc.
személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő
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a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, tevékenység,
személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

3 I. részajánlat: Ajánlatkérőnél már rendelkezésre álló mentő szoftver
kapacitás bővítése frontend licencekkel a BBA-2 .6.3/11-2019-00001
azonosítószámú „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó fejlesztések” c.
projekthez kapcsolódóan

3.1 IBM Spectrum Protect — Mentő licenc bővítés
Beszerzési igény: 62 TB front-end kapacitásbővítéshez szükséges licenc csomag, a meglévő
IBM Spectrum Protect mentő rendszerben.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:

ennyiség
Cilckszám egnevezés (D)

Dl IPQLL IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte 62
(2001+) License ± SW Subscription & Support 12
Months

A licenc egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti termékekre ad
a4nlatot:

SP-O1 Az Ajónlatkérő tulajdonában évő IBM S teet mentő ndszer n
további 62 TB font-en citás entésé iztosítam tuda.

SP-02 Teljes mértékű kompatibilitás a Szolgáltató KAK keretében kiépített IBM
S Protect mentési rendszerrel.

SP-03 R~j~iEirgi~iicenc mennyisége 2000 B feletti gy a mega’ánlott licence-ti
ezzel ös an ban kell lennie.

3.1.1 A megajánlott licencekkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott licencek nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
licencek, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az időszakra
biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) gyártói támogatásnak (supportnak).

3.1.2 A nyertes Ajánlattevő feladatai

Licencek szállítása a következő e-mail címekre: LicenceAdmin(2i~nisz.hu illetve
licensz~nisz.hu; továbbá a papíralapú Licenc igazolás és papíralapú dokumentumok átadásának
helyszíne: NISZ Zrt, 1135 Budapest, Csata utca S. A szerződés teljesítése során nyertes
Ajánlattevő által elkészítendő dokumentációkat elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt)
formában magyarul kell átadnia. Az így elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon,
korlátozás nélkül felhasználhatja.

3.1.3 Leszállítandók

. Licencigazolások

. Licencinformációs adatlap
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3.1.4 Jótállással és gyártói támogatással kapcsolatos elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott licencekie a teljes körű 12 hónap jótállást és
gyártói támogatást. A jótállási idő és a gyártói támogatás kezdete a tennék mennyiségi
átvételének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának feltétele.
A ~ótállásra és a ártói támo atásra vonatkozó feltételek:

JSP.~O Az Kárnatkér&&’hs eelentését a é miR~en na án 0-24 óra között teheti me .

JSP-02 A hibabeelentést 4 órán belül kell visszai azolni.
JSP-03 babcjelentésnekllegalább az alábW ailatokat kell tartalmaznia:

. ibát bejelentő személy eve beosztása,

. meg ibásodott termékazonosító i (tí us, gyári szám),

. észlelt hibajelenség leírása,

. hibabe’elentes száma.
JSP-04 A hiba elhárítását a beelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdeni.
JSP-05 A jotállási és gyártói támogatás kötéleze ég teljesítésével kapcsolatosan

e merülőva amenn költsé eta ártó vise i.
JSP-O6 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan

hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai
dokumentációihoz, hibal istákhoz, szoftverfrissítéseihez.

4 II. részajánlat: Ajánlatkérőnél már rendelkezésre álló szalagos
mentő egység tárolási kapacitás bővítése a BBA-2.6.3/11-2019-
00001 azonosítószániú „Az EES bevezetéséhez kapcsolódó
fejlesztések” c. projekthez kapcsolódóan

4.1 LTO-7 mentési kapacitás
Beszerzési igény: az Ajánlatkérő 2 adatközpontjában, adatközpontonként 60 db, összesen 120
db felcimkézett LTO-7 mentő kazetta.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:

I cikk~ú~’ egnenz I Mennyiség II (darab)
~ 35895501 6TBULTRIUM7TAPECARTLAB 6*
* A táblázatban szereplő mennyiségszám csomagegys~et jelöl. I db csomagegység 20 db
LTO-7 mentő kazettát tartalmaz.

Az egyenértékűségének feltételei, amennyiben az Ajánlattevő nem a fenti termékekre ad
iánlatot: ‚ -

Azonosító Követelmény
LTO-O1 Szalagos mediá, 12~b TO-7 mentő azetta elcimkézve, amely azAjánlatkérő

. - . - tülá’dónában lévő M TS4500 entőrobottal om tibilis

4.1.1 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A megajánlott eszközök nem lehetnek a~ adott gvártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az
időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) gyártói támogatásnak (supportnak).
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4.1.2 A nyertes Ajánlattevő feladatai

LTO-7 kazetták szállítása a szerződésben meghatározott határidőknek megfelelően Ajánlatkérő
budapesti raktárába:
Pontos cím: 1149 Budapest, XIV. Róna u. 54.-56.

4.1.3 JótáHási elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a teljes körű 12 hónap jótállást. A
jótállási idő kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének az időpontja, amely a teljesítési
igazolás kiállításának feltétele.
A ~ótállásra vonatkozó feltételek:

JLTO.-01 Az Ajánlatkérő a jelenté~ét a h min pjá~Y0-24 6 l~özö e U

JLTO-02 A hibabeelentést 4 órán belül kell visszai azolni.
JLTO-03 A hibabejelentésnek le ‘bb az ábbi adatokatikell tartalmaznia:

. hibá bejelentő személy eve, eo

. megbibás otttermékazonosító adata (típus, gyári szám),

. észlelt hibajelensé leírása,

. hibabeelentés száma.
JLTO-04 A hiba elhárítását a beelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdeni.
JLTO-05 A jótállási kötelezettség teljesítéséve ka o atos alamennyi koltséget — így

különösen a ~avftás dfá kiszáll df a szállítási költsé e —a . ó viseli.

S III. részajánlat: SAN hálózati switchek befogadására alkalmas
chassis-k (SAN director-ok) és kapcsolódó kiegészítések beszerzése,
továbbá SAN hálózati switch és kapcsolódó kiegészítések beszerzése
a BBA-2.6.3/11-2019-00001 azonosítószámú „Az EES bevezetéséhez
kapcsolódó fejlesztések” c. projekthez kapcsolódóan

5.1 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások
A megajánlott eszközök nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon megjelölt
eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási időszakra tervezettek, ezért legalább erre az
időszakra biztosítottnak kell lennie a normál (nem kiemelt) gyártói támogatásnak (supportnak).

5.1.1 A inegajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

Az aánlattétel során 6 elembe kell venni az alábbi közt ezeti feltételeket.

-01 A pellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatró örté a
űtési jény em adhatja meg a ekszekrényenként egajanto

konfi cióra vonatkozól ális te és esetén W-o ajánlott
hardve gépternu cite yezése során n szabad különleg Itétel et
támasztani a kiszol 6 ütési Ős áramellá . dszerre solatban.

K-02 Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy rackszerkényben
beszerelve a hide leve őt elölről sziv~a be és a mele leve őt hátrafele fú~ ~a ki.
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K-03 Minden ajánlott eszköznek beszerelhetőnek elI ernie — garancia és t~mogatás
vesztése nélkül — az Aj Ia érőnél lévő, 1 9”-os, 47 U 600 mm x 1200 mm
rackszekrénybe.

K-04 A géptermekben az FC kábelezés optikai kábekkkel (MM 50/125 0M4, LC/PC
LC1PC), az Ethernet kábelezés 10 Gbps, optikai kábelekkel történik (10 GBase
SR, MM 5 0/025 0M4, LC/PC-LCJPC). A menedzsment csatlakozás I Gbps, réz
alapú Cat.6 UTP kábeleken történik. A megajánlott eszközök csatlakozási
felületének ehhez kell alkalmazkodnia. A kapcsolatok kialakításához szükséges
megfelelő darabszámú, minőségű, hosszúságú patch kábelek biztosítása.

Köm ezeti I én ek
Azonosí (i

-05 e gényeljen e (nem szabványo a 6 kW-o eghaladő), különleges
megoldásu vagy kiemel edő te jesítményü hűtést agyvillamos ellátást. A űtési
igény nem aladhatja me rae -sze ényenként a 6 kW-ot.
Hőmérséklet tartomány;

. mükö ési:l8és28Ckőzö

. tárolási:-20 +ő0Cközö
áratartalom: 20-80% ‘ ásmentesen.

Me bizhatósá
I I

K-06 LegaláBb étolaaH ( undáns villamos betá álás l~hetőség (rackszekrény,
aktívfo 6k.

K-07 Fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb.) redundánsak és működés
közben külön-külön, e esével cserélhetők le enek. ot

5.1.2 Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegeszi o
feladatok

-08 A bb egysé~bőí álló őzöknél az egyes komponensek összekőtéséhez
ges bels kommunikáció és műkö és ehetővé tévő eszközök,

esati ozó és ábel k.
K-09 A megajánlott eszközök Űzikai össze- és 19”-os rackbe történő beszereléséhez

szüksé es minden eszköz, alkatrész.
-10 Ajánl evő eladata az alább’ ejezetben ‘ etezett eszközök leszállítása az

A~ánlaü dokumen cióbanime atarozo he! .

K-li Szállítás előtt vonalkódos azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A
vonalkódos matricákat Aánlatkérő biztosíCa.
Üzembe elyezés, me yne ke tében az ábbi evékenységeket vá?juk el:
‘ özökv beszerel e ajánlatkérő útmutatása alapján,
. elyi össz ábe ezés aján atkérő’ alapján
. ~ábee neveze’ktanieváras erintifelcim ézés in é oda n
. Az A latkérő a ott lel ‘számok azonosítók felragasztása,
• özök bekapcsol’
. Megfélelő ware verziók telepítése eszközökre,
• Stú e lemzőlqellenőrzése, ibák elhári a.

5.1.3 Eszközök elhelyezése

onositú Kövctelniény
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1(43 Az eszközök a rendeZ~sre álló (Ajánlatkerő által biztosított) 600 x 1200
mm alapterületű, Ri S iT 47 iJmagas krény a kell a lyezni.

nyertes Ajánlattevo ckbeültetési tewet észft~mel et ajánlatkőrő •vitelezés
előttjóváhagy.
A ckszekrényben a e ső 4 nit és az als6 unitinem asználható.
Az eszközöket úgy 11 Ra -be szere ‚ o me i,ásodás ‘ az őz

szere ése a Raek- en üzenielő öbbi őz biztonságos mé ne
veszélyeztesse. A rae szekrények me a üres hely c - e
illeszke 6 blai* e cl kell lefedni me yet aj’ ttevő W
sze ‘nyen belüli ‘bele et gyűrűs ező eleken kell
vezetni.

5.1.4 Csatlakozás az ellátó hálózathoz

K-IA A gépterem elektromos a réhez C 6ö3 3 H (1EC309 2 A 3 azis)
csatlakoz elületeken e et kapcsolódni.
A belső áramelosztásra ználható aljzatok:

. 1EC320C19 an a)
• C320C13 a

K-iS Ajánlattevőnek kell gondoskodnia az ajánlatkérőnél alkalmazott Rittal TS IT
Rack-en belül az árarnelosztásról. A rendszer eszközökkel szállításra kerülő PDU
egységek rack unitokban való elhelyezése nem megengedett, ezért olyan kivitelű
elektromos energia szétosztó eszközök kerüljenek leszállításra, amelyek rackben
való rögzítése a rack unitokon kívül, vertikális elrendezésben történik Rack-en
belül két darab Rittal DK 7955.233 típusú EDU beszerelése előírt. A szállított
eszközöket a gépteremben rendelkezésre álló Rittal TS IT rack szekrényekbe kell
tudni beszerelni a szükséges illesztő KIT-ek alkalmazásával Az elhelyezés mód
nem akadályozhatja a szekrény belsejéhez való rendeltetésszerű hozzáférést. A
rack rendszerbe való beavatkozás, módosítás, annak megsértése nem
megengedett. A PDU 1EC60309 32A 3PH csatlakozóval szerelt kivitelű, az
ajánlattevő hálózatához a Racksor felett kiépített csatlakozási ponthoz kell
csatlakoztatni. PDU, hat mezőt tartalmazzon egyenkénti, 16 A-es
túláramvédelemmel. PDU legalább hat darab 1EC320 C19-es és legalább 24
darab 1EC320 C13-as csatlakozóaljzattal szerelt kivitelű legyen. PDU
é ületfelü eleti rendszerbe köthető Ic en áramméréssel, fikus kFelzővel.

K~n16 Ajánlattevőnek kell gondoskodnia racl~~krényenként az áiima készített
beszerelési terv ala elhel ezett eszközöknek me ale ő menn “afzatról.

K-17 Ajánlattevőnek kell gondoskodnia redundáns elosztásról minden
rackszekrén ben.

5.2 SAN director-ok
Beszerzési igény: 4 db SAN hálózati switch-ek befogadására alkalmas chassis-k (SAN director
ok) a SAN hálózat kiépítéséhez/bővítéséhez (telepítési helyszínenként 2 - 2 db).
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:
Cikkszám egnev Mennyiség

(darab
8961F04 STORAGE NETWORKING SAN256B 6 4
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89617881 FRONT PORT EXH 24OVAC PSU 8
89618002 FRONT PORT SIDE EXHAUST FAN 8
TSSO23 Technical Suppot Services On-site repair base 144

support month level 3
TSSO53 Technical Suppot Services On-iite repair 7/24, 144

24h CTR support addon month level 3
TSSO13 IBM Technical Support Services day level 1 2

Az egyenértékűségi feltételek 1 db SAN Director’:eszköz tekintetében, amennyiben az
Aáfllatádónem a fenti termékekét:kívána hi ááiilái~i; ‚.~. .

Azonosító Követelmény
SD4 : 9”_srackbes~erehetőn,áximum 8Um~:: .un.ánsA-Bo1~a itá,elátással.
SD-02 Maximális bővíthetőség minimum 192 portig, egyenként 32 Gb/s sebességű SEP

port, ami szükség esetén 4, 8, illetve 16 Gb/s-es sebességet is képes legyen
kiszolgálni.

A biztosított sávszélességek — teljes kiépítettség esetén:
• 8 Tbps aggregált chassis sávszélesség
• 6 Tbps Fibre Channel port sávszélesség
. 2 Tb s UltraScale 1CL sávszélessé

SD-03 B-type Switch/Director, mely támogatja na’ nagysebességű, úgynevezett
Inter-Chassis in (1db) összekő eté jelenlegi központi eszközökkel,
amelyek IBM System S orage SAN3S4B-2 (gyártói cikkszám: 2499-416)
‘ usúak.

50-04 Minimum 48 portot támogatni képes, egyenként 32 Gb/s sebességű SFP porttal
rendelkező blade switch-ek támogatása, ami szükség esetén 4, 8, illetve 16 Gb/s-
es sebessé et is ké s támo atni.

SD-OS SAN512B-6 48 itT LADE (Gyártói cikkszám: 89613248) switch-ek
támo ‘ .

50-06 A hálózati eszközhöz tartozó teljes licencelés, az Összes benne található portra,
különös tekintettel a következő funkciókra:

. Adaptive Networking,

. ISL Trwiking,

. Extended Fabric,

. Advanced Performance Monitoring,

. Fabric Watch,

. Server Application Optimization;
Kivétel (nem szükséges megajánlani):

. Inte ated Routin
SD-07 Ozem közben vé hatható szoftver és firmwarnMssítés.
SD-OS Felü eleti rendszerbe inte ‘Ihatósá SNMP V3-on keresztül .

SD-09 Az eszköz belső ávszélessége em lehe kevesebb mint a névleges aggregált
&ont-end sávszél sé .

50-10 2 eszközre nézve kritikus hiba nt nélküli SPOF architektúra.
SD- egalább 36 hónap gyártói garancia kiterjesztés a hardver és szoftver

kom onense .
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5.2.1 Nyertes ajánlattevő feladatai

. Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az Ajánlati
felhívásban meghatározott budapesti helyszínekre, az ott meghatározott határidőknek
megfelelően.

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

Azonosító Követelmény
. ‘.r~Cen ?TSD-OL. Az~a ánlottitel es rendszer a arto altal tamo to e en.

TSD-02 Az ajánlott teljes’ rendszer üzemképes és a meglevő komponensekkel
e~ üttműköd~ön, amit az a’ánlattevő az átadás-átvételi tesztekkel I azolt.

5.3 SAN switch
Beszerzési igény: L db SA1’~J eszköz (blade switch) a meglévő SAN hálózati eszközök
bővítéséhez.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot:
Ci egnev enn ég

(dara .

896 12603 SFP TRANSCEiVER 16 0BPS SW 8 3
89613248 SANS 12B 648 PORT BLADE 1
D:FCKAB-0M4- FC-Cable 0M4, MMF, 5m, LC/LC 24
CO5L-L
TSSO23 Technical Suppot Services On-site repair base 36

support month level 3
TSSO53 Technical Suppot Services On-site repair 7/24, 36

24h CTR support addon month level 3
TSSOI3 IBM Technical Support Services day level 1 1

Az egyenértéküségi feltételek 1 db SAN blade switch eszköz tekintetében, amennyiben az
A~ánlatadó nem a fenti termékeket kívána in aánlani.

ssm-oi Az AjúAlatkérőnől e evő Stora etwo SAN2 ? j
cikkszám: 8961- 04) S áló özbe garanciav s 61kM
beszerelhető I nem o lal el dicionális k nit~o

SSIII-02 Minimum 48 port, egyenként 32 Gb/s sebességű SF? port, ami szükség esetén 4,
S, illetve 16 Gb/s-es sebessé et is ké es támo ami.

SSIII-03 A minimum 48 db’~flzi i csatlakozó eszközönkén mindegyikn v porhiak
eli lennie. Amennyiben a mega~ ott ortjainak ‘ z icenc

szüksé es akkor azt a eYes kié ítésre e eli a’ánlani.
SSIII-04 A táblázatban definiált portszámnak megfelelően - 24 db - 16, 8 és 4 Gb/s

sebességet támogató 16 0bps SFP+ ShortWave transzíverrel kell feltölteni
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ssm-os Az eszköz belső sávszélessége nem lehet kevesebb, mint a névleges aggregált
ant-end sávszélesség.

SSIII-06 Portszámnak megfelelő -24db - normál SFP+ SW port ellátása minimum Sm-es
LCILC 0M4-es kábellel.

SSIII-07 galább 36 hónap gyártói garancia kiterjesztés a hardver és szoftver
komponensekre.

5.3.1 Nyertes ajánlattevő feladatai

. Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az Ajánlati
felhívásban meghatározott budapesti helyszínekre, az ott meghatározott határidőknek
megfelelően.

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

TS~O1 Az aánlott tel’es dszer a ‘ ó által tánc, atoü~le en.
TSIIJ-02 Az ajánlott teljes rendszer üzemképes és a meglevő komponensekkel

e ~ttműköd~ön, amit az iánlattevő az átadás-átvételi tesztekkel i azolt.

5.4 Jótállással és gyártói garancia kiterjesztássel kapcsolatos
elvárások

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a teljes körű (hardver és szoftver
elemekje is kiterjedő), legalább 36 hónap jótállást és gyártói garancia kiterjesztést. Ajótállási és
gyártói garancia kiterjesztési idő kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének és üzembe
helyezésének együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításáriak
együttes feltétele.
A ótállásra és a ártói arancia kiter~esztésre vonatkozó feltételek:

.JS -01 Az Ajánlatkérő a hibabejelent ét a hétmi~hen napján 0-24 óra özőE teheti meg.

JSIII-02 A hibabejelentést 4 órán belül kell visszaigazolni.

S -03 A~~l~l~b az alábbi a~t~5fl kell tartalmaznia:

. hibát jelentő személy neve beosztása,
meghib o ermékazonosít&adatai (típus~, gyári szám),
észlelt ajelenség leírása,

. hibabejelentés száma.

JSHI-04 A hiba elhárítását a bejelentéstől számított 24 órán belül el kell kezdeni és az
ajánlatban vállalt időn belül el kell hárítania a hibát.

JSm-05 Amennyiben a Gyártó.! Ajá?tattevő o yan ol~ból am~Iyért felelős, ajótállással és
gyártói ci erjesztéssel pesolatos kötelezettségé em vagy

és elmesen csf’ A~ánla érő o osul a cghibasodott termék
cseréjétijavitását anna ik személlyel elv geztetni, me ynek költségét Gyártó /
Kánlattevő vise i.
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5.5 Leszállítandók
. Leszállított és üzembe helyezett eszközök;
. Licenc igazolások;
. Licencinformációs adatlap;
. Jótállásra és gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó dokumentáció

A szerződés teljesítése során nyertes Aj ánlattevő által elkészitendő
elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul kell átadnia.
dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.

dokumentációkat
Az így elkészített

6 IV. részajánlat: SAN hálózati switchek és kapcsolódó kiegészítések
beszerzése a BBA-2.6.3/14-2020-00003 - „Az EES I. bevezetéséhez
kapcsolódó hálózati eszközök bővítése” c. projekthez kapcsolódóan

6.1 SAN switchek
Beszerzési igény: 3 db SAN eszköz (blade switch) a meglévő SAN hálózati eszközök
bővítéséhez.
Ajánlatkérő az alábbi táblázatban megadott vagy azzal egyenértékű termékekre kér
ajánlatot: ________________

Cikkszám Megnev Menu
(data

89612603 SFP TRANSCEIVER 16 GBPS SW 8 9
89613248 SAN512B648PORTBLADE 3
D:FCKAB-0M4- FC-Cable 0M4, MMF, 5m, LC/LC 72
CO5L-L
TS5023 Technical Suppot Services On-site repair base 108

support month level 3
TSSOS3 Technical Suppot Services On-site repair 7/24, 108

24h CTR support addon month level 3
TSSO13 IBM Technical Support Services day level 1 1

Az egyenértékűségi feltételek 1 db SAN blade switch eszköz tekintetében, amennyiben az
Aánlatadó nem a fenti termékeket kíván~a meaánlani.

SD -01 Ajánlatkérőnól eglévő M $tora etworking SPS2≤~B-6 (Wárt6i
cikkszám: 8961- 04) AN óz eszkő e garanciavesztés élkül
beszerelheto nem o lal el addicioná1is~rack nit-o

SDIV-02 Minimum 48 port, egyenként 32 Gb/s sebességű SEP port, ami szükség esetén 4,
8, illetve 16 Gb/s-es sebessé et is ké es támo ami.

JSIII-06 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi felmerulő
költséget — így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget — a
gyártó viseli.

JSLH-07 Jó ás eretében biztosítani kell bővebb ublik hozzáférhető on
elül) hozzáférési lehetősége a gy technikai dokumentációiho

hibalistákhoz, szoftverkissítéseihez.
JSIII-08 Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoüverfrissítések

díjmentes letöltési lehetőségét.
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S1)1V-03 A#minim 48 dl, csatlakozó eszltő!onként, miudegyikne aktív portnak
e lennie. menn en a megajánlott oz portjainak használatához licenc

szükséges, akkorazt~ lies kiépítésre meg ell ajánlani.
SDIV-04 A táblázatban defmiált portszámnak megfelelően - 24 db - 16, 8 és 4 Gb s

sebességet támogató 16 Gbps SFP+ ShortWave transzíverrel kell feltölteni
SDIVEO5 Az eszköz belső savszélessége nem ebet kevesebb mint a névleges aggregált

n -end sávszélesség.
SDIV-06 Portszámnak megfelelő - 24 db - normál SFP+ SW port ellátása minimum 5m-es

LCJLC 0M4-es kábellel.
SD1V-07 Legalább 6 hónap gyártói garanciakiterjesztés a hardver és szoftver

komponensekre.

6.2 Nyertes ajánlattevö feladatai
. Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása az Ajánlati

felhívásban meghatározott budapesti helyszínekre, az ott meghatározott határidőknek
megfelelően.

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

TIV-O Az iá~lott teles rendszer a ártó álla «~ámo atott le en.
TIV-OZ Az ajánlott teljes rendszer üzeniképes és a meglevő komponensekkel

e ~ttműködön, amit az iánlattevő az átadás-átvételi tesztekkel i azolt.

6.3 Jótállással és gyártói garanciakiterjesztéssel kapcsolatos
elvárások

Az Ajániattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a teljes körű (hardver és szoftver
elemekre is kiterjedő), legalább 36 hónap jótállást és gyártói garancia kiterjesztést. Ajótállási és
gyártói garancia kiterjesztési idő kezdete a termék sikeres mennyiségi átvételének és üzembe
helyezésének együttes teljesülésének az időpontja, amely a teljesítési igazolás kiállításának
együttes feltétele.
A ótállásra és a ártói arancia kite esztésre vonatkozó feltételek:

JSJV1W Az Ajáihatkérő a h~babej&entését~a hét min en napján 0-24 6raIiözö eheti meg.

JSIV-02 A hibabejelentést 4 órán belül kell visszaigazolni.

JSIV-03 A hibabee entésne legalább alábbi adatokailkell tartalmaznia:

. hibát bejelentő személy nev beosztása,

. meg i o o termékazonos adatai (típus ii szam

. észle bajelenség le’
hibabeje enfés száma.
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JSIV-04 A hiba elhárítását a bejelentéstől számított 24 órán belül cl kell kezdeni és az
ajánlatban vállalt időn belül el kell hárítania a hibát.

JSW-05 Amennyiben a Gyártó I Ajánlattevő olyan okból amelyért felelős, a ~ótál1ással ás
gyártói garancia kiterjesztéssel kapcsolatos kötelezettségé ne vagy
késedelmesen teljesíti, jánlatkérő jogosult a meghibásqdo termék
cseréjétijavítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Gyártó I
Ajánlattevő viseli.

JSIV-06 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így
különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget — az Ajánlattevő
viseli.

JSIV-07 Jótállás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető on
elül) hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz,

hibalistákhoz, szofh’eitissítéseihez.
JSIV-08 Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoflverkissítések

díjmentes letöltési lehetőségét.

6.4 Leszállítandók
. Leszállított és üzembe helyezett eszközök;
. Licenc igazolások;
. Licencinformációs adatlap;
. Jótállásra és gyártói garancia kiterjesztésre vonatkozó dokumentáció

A szerződés teljesítése során nyertes Ajánlattevő által elkészítendő dokumentációkat
elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul kell átadnia. Az így elkészített
dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználbatja.
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2. számú melléklet
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Ttl

1

.11.1 ~

Dl IPQLL IBM Spectrum Protect Suite - Front End
Terabyte (200 1+) License + SW Subscription &

Support 12 Months

Összesített nettó aánlati ár APA nélkül

Megrendelt termékeket 27% ÁFA terheli.

62
db

égi E
I

642 700 Ft

Ó
e

39847400Ft

39 847 400 Ft
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s’ 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
• t 3. számú melléklet• • NYILATKOZAT PARTNER ADATAIROL

NISZ
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai Inter-Computer-Informatika Számitástechnikai
és Kereskedelmi Zn. és Kereskedelmi Zn.

Cé2jeEvzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartési szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-044769

Adószám: 12857074-2-43 Adószám: 12857074-2-43

Kapcsolattartó adatai

Név: R6th Dániel Beosztás: key account manager

Telefonszám: +36 30 776 5080 E-mail cím: daniel.rotli~intercomputer.hu

Cím
Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1 1 18 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. 1.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányutószám, város, utca, házszám):
1075 Budapest, Károly tat. 3/a
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:

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

Számlavezető bank

Neve: CB Bank Zn.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
0347-26594608-5 1100005 HUF

Különös adóásra vonatkozó információk (adó~ásra vonati ótörvénycl~lapján, az
irreleváns sorban NE -et kell ‚ amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott -t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Pénzforgalmi elszámolás [áfa Pénzforgalmi elszámolás [áfa
tv. XIII/A. fejezet, 169.*4h)]: tv. XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: tv. XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
NEM NEM NEM
Fordított adózás [áfa tv.
169.*.(n)]: NEM Fordított adózás láfa tv. Fordított adózás [áfa lv.

. . .. 169.*.(n)]: NEM l69.*.(n)]: NEMMilyen tevekenyseg alapjan: . . .

Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenyseg alapjan:

KATA 12012. évi CXL VII. KATA [2012. évi CXL VII. KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM törvény]: NEM f’Z!q”épy]: NEM

KeltCb ~

h’ter-Computer-IWprmatika Zn.
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4. számú melléklet

NISZ

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-lOS I Budapest, Csokonai utca 3.

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Készült
Hely: I Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
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 (szállitólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minóségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Száltitó számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: ( I Érték:

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

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

Szállító képviselője
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5. számú melléklet

Eladó átlátbatósági nyilatkozata

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

Nyl Latkozattevő:
Cégnév: Inter-Computer-Infonnatika Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fsz. 1.
Cég~egyzékszám: 01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Képviseletében eljár: Bajzáth János Bence

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Inter-Computer-Informatika Zrt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés I. 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, 2021 . 0k...’2C)

Inter-Computer- formatika Zrt.

Inter-Computer-lnformatika
Számítástechnikai és

Keresked&mi Zrt.

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szervezet:
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 állani vagy
helyhatÓsági szerv ás az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacán bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

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

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelózéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,

hi’) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettös ad6ztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött kü Iföldi társaságnak,
i’d) 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) ás be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet ás a vizitársulat, valamint ezek tezető tisztségviselói nem átlátható szer”ezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) szekhelye az buropat Unio tagallamaban, az buropat Gazdasagi lersegrol szolo megallnpodasban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési ás Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
ndóztatás elkerüléséről szóló egyezmenye van;
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NISZ

‘osztott

Termék egységára:

Devizanem (p1. HUF, EUR, USD):

Közbeszerzési díj (%):

Licenc kezdődátuma (év.hó.nap):

Metrika:

Szoftverkövetés vagy termékfrissités:

Szoftverkövetés frissitésre jogosít:
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid fl’om
to):
Elötizetés (subscription):

Előfizetés érvényességi ideje:

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross
edition rights):

6. számú melléklet
34-NY6 Licencinformációs adatlap 8.0

on
Processo
r
Igen

Igen
év.hó.na
p
Igen
év.h6.na
p

Igen

Ige Ne
n _____ m
Ige Ne
n m

Licencinformációs adatlap
~~jflp~ő AL LRNDÖ

Nyilvántartási adatok

Szerződésszám:

Számlaszám (adóügyi):

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai

Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e
mai»:
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk

Licencjogosult neve:

Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:

Gyártó megnevezése:

Szoüver csoport neve:

SzoRver ennyisége:

Licenc cso eve:

‘icenc mennyiség:
Szoűverllicen státusz

Oldal 34 37



Korábbi verziók használatának lehetősége
. Igen Nem(downgrade nghts): ____ _____

Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Kitöltési útmutató

Nyilvántartás! adatok

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

Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonositója

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

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

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

Belső fejlesztésíi alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szo&verterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoüvertermék átadój ának.

Termék!nformációk

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

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

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

Gyártó megnevezése: A szofivertermék gyártójának pontos neve.

Szoftver csoport neve: A szofivercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verziószáma.

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/Jicenc státusz

Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszámmal megjelölve.

Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszámmal megjelölve.

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

Devizanem: (p1. RUF, FUR, USD): A szamla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
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Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

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

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

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

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket alapon
licenceljük.

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkövetés vagy tcrmékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.

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

Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.

Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.

Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb 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.

Előtizetés érvényességi ideje: Á szoftver érvényességr’ek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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