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1. A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) által
TED 2018/S 025-052837 (ICE- 15711201 8) szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére „Hálózati aktív eszközök beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretinegállapodásos eljá
(ás 1. része eredményeképpen a KEF és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továb
biakban: KM).

KM azonosítószáma: KMOIO9NET18.
KM aláírásának dátuma: 2018. július 15.
KM időbeli hatálya: 2022. július 14.
KM keretösszege: 54.000.000.000 forint + Áfa.

A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valantt
a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: DKU rendelet) 2019. október 31-i és november I -jei módosí
tásának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen Működő Részvénytár
saság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a KEF helyébe lépett.

Á DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mint Ajánlatkérő javára
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekez
désének c) pontja alapján ajelen szerződés 2.1. pontjában megjelölt tárgyában folytatott le köz
beszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igé
nyének kielégitése érdekében.

Jelen szerződést Eladó, mint a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő
közösen teljesíti. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az
Eladó együttműködési megállapodása tartalmazza. Á Jelen szerződés aláírója Eladó nevében
jelen szerződést — meghatalmazás alapján — az összes közös ajánlattevő nevében hja alá.

Eladó (mint a közbeszerzési eljárás közös ajánlattevői) kijelenti. hogyjelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállal.

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

2. A szerződés tárgya

2.1 Ájelen szerződés a kereimegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —hi
vatkozoti KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására
jött létre (a közbeszerzési eljárás tárgyarn 4clatközponti 100Gbps gyűrű kialakításához
DWDM eszközök ás s~i’itch beszerzés ‘ár~yában a Kormá;zvzaii Hálózaí/~’j/eszíés Projekt
(KHP) keretében — L rész: DUDA! eszközök ás kapacitások bővítése ‘). A jelen szel7ődés
alapján Vevő megrendeli és megveszi. az Eladó pedig eladja és biztosítja Eladó háló7a-
tábanjeknleg is üzemelő Nokia (Alcatel-Lucent) 1830 PSS DWDM berendezés hő’ ítését
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ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, ajelen szerződés I. számú mel
lékletében meghatározott követelményeknek megfelelő termékekkel (eszközökkel).

2.2 A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a NETvisor Zrt. telje_
siti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónakjelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatály
balépésétől (mindkét Fél általi aláírásáról) számított 100 naptári napon belül kell teljesí
tenie.

3.2 Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírással
lép hatályban és megszűnik, amennyiben mindkét Fél a szerződésben meghatározott
feladatait teljesítette.

4. A teljesítés helye

4.1 A teljesítés helyszínei:
a) Mennyiségi átadás-átvétel helyszíne:

- 1148 Budapest, Róna utca 54-56. (Vevő központi raktára)

b) Üzembe helyezés és minőségi átadás-átvétel helyszíne (az eszközök teljesítési helyek
közötti mennyiségi megoszlását jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza):
- 1148 Budapest, Róna u. 54-56.
- 1117 Budapest. Fehérvári út 70. (F70)
- 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33 (WDC).

5. A teljesítés módja

5.1 Eladó a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új. rendelte
tésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban. vonalkóddal ellátva, kö
teles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni. hogy azokat a szállítás
során semmilyen sérülés ne érje. Eladó az eszközök beszerelését követően köteles a ter
mékek csornagolóanyagát elszállítani.

5.2 Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó. annak ren
deltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).

5.3 Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerző
dés keretében szállitott eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot. így különösen kezdési (használati) útmutatót, valamint műszaki leírást.
Eladó köteles továbbá Vevönek eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban
magyar nyelven. azonban. ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelke
vésre, akkor angol n’ cl’ en) átadni.
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5.4 Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a terrné~
keken a vonalkódot úgy kell elhelyeznie. hogy az eszköz zavartalan működése biztosított
legyen, ugyanakkor az eszköz a leltárok során könnyen beazonosítható maradjon (ne te
gyen szükség az eszköz leállítására. megbontására a leltár során).

5.5 Eladónakjelen szerződés hatálybalépését követő 10 munkanapon belül fel kell vennie a
kapcsolatot Vevő Jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával és
egyeztetnie kelt vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket
(vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.6 Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevő Jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpont
járól. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges
átvételét a leszállítást követő 4. munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti
időben a mennyiségi átadás-átvétel helyszínén a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és
veszélyére Vevő gondoskodik.

5.7 Eladó legalább az eszközök szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére elektro
nikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) a Vevő niszkoznoniiraklai a nisz.lju e
mail címére megküldeni a szállítandó termékekről készült összerendelő táblázatot (mm
tájátjelen szerződés 6. számú melléklete tartalmazza). Eladó a termékek szállítását mind
addig nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti kimutatást nem adja át Vevőnek.

5.8 Eladó kijelenti, hogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésé
hez szükséges engedélyekkel, Jogosultságokkal.

5.9 Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő niunkavégzést
a teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen
szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő be
lépést és az ott történő munkavégzést. Eladó teljesítésben közreműködő, a teljesítési lie
lye(ke)n munkát végző szakembereinek adatait (név, anyja neve, lakcíni. szig. szám) leg
később az eszközök szállításának megkezdése előtt 5 munkanappal köteles Vevőnek
megadni. Jelen szerződés teljesítése során az eszközök beszerelését kizárólag olyan sze
mély(ek) végezheti(k), aki(k)nekjelen pont szerinti adatait Eladó Vevő részére átadta.

5.10 Vevő az eszközök telepítésének megkezdésekor, a munkaterüíet átadásával egyidejűleg
helyszíni egyeztetést folytat Eladóval a telepítendő eszközök telepítési körülményeiről.

5.11 Eladó az 5.9 pont szerinti bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon
gépjárművek rendszámát, amelyek az eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.

5.12 Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést. úgy Eladónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről. annak vár iató elhúzódásáról és okairól ab
ban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie
kell. Ajelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 12. pontjában
foglaltak alkalmazását.

5.13 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő. amely akadá
lyozza. Vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során’
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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 időtariamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.14 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) - (4)
bekezdéseiben. valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet
igénybe alvállalkozót. Eladó kijelenti. hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

5.15 Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötele
zettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.16 Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. * (2)-(4) bekezdéseiben valamint a KM-
ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, fe
lelős azokért a károkért is, amelyek e személy, Szervezet igénybevétele nélkül nem kö
vetkeztek volna be.

5.17 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

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

6. A fizetendő ellenérték

6.1 Felek rögzítik, hogy a beszerzés Saját forrás felhasználásával valósul meg.

6.2 Ajelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú mel
léklete tartalmazza.

6.3 Eladót megillető díj teljes összege (Jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak. egységárak alapján: nettó 220.566.512,- Ft + AFA,
azaz kétszázhúszmillió-ötszázhatvanhatezer-ötszáztjzenkettő forint + általános forgalmi
adó.

6.4 A 6.3. pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés tcljesítésével kapcsolatban El
adónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tar
talmazza különösen a beszerzéssel. a behozatallal. a forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmerülő összes költségeket (vám, adók’, díjak. illetéket egyéb szükségesen felmerülő
díjak és költségek). ajótállás. kiszállás. kiszállítás költségét. valamint a kapcsolódó szol
gáltatások esetében valamennyi járulékos költséget. díjat. de nem tartalmazza — sem ter
mékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót, valamint a beszerzési
díjat. A beszerzési díj alapja a Vevő általi heszerzések általános forgalmi adó nélkül szá
mított értéke. mértéke 2~o + Mb. A beszerzési díjat a Vevő a DKÚ rendelet 14. *-a alapján

1 Kivéve ÁFA
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közvetlenül az eljárást lefolytató DKÜ Zrt. részére Űzeti meg. A beszerzési díjjal kapcso
latban az Eladónak feladata nincsen. Vevőnek a KEF rendelet szerinti közbeszerzési díjat
megfizemie nem kell.

6.5 Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.

6.6 Eladót a 6.3 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szol
gáltatás jelen szerződés teljesitéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szer
ződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1 Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2 Eladó jelen szerződés teljesitéséért egy számla benyújtására jogosult.

7.3 Eladójelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 1 67. *-ában foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján.
annak kiállítását követően a számla kiállításakor hatályos Afa törvény szerint állít ki, és
azzal együtt nyújt be a Vevőnek.

7.4 A benyújtandó számla kötelező mellékletei sz előírásnak megfelelően kiállított és mind
két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú melléklet). A számla kiállítására
és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (I) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. * (1 )-(2) bekezdése
iben meghatározottak alkalmazandók.

7.5 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő köz
ponti iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 1 33.) vagy a Vevő elektronikus számla befogadási
biztosító e_invoice@nisz.hu e-mail címére küldi.

‘7.6 Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállitani:
.. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afa tv.) 169. * szerinti és elektronikus számla esetén a 175.*-a szerinti elő
írásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások meg
nevezését, TESZOR számát

- a számlán fel kell tüntetni Vevő (NISZ Zrt.) nevét, címét. adószámát és Vevő által
megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidő-
ként a számla kézhezvételétől számított 30. napot.

- a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát. a bank nevét. valamint az
adószámot.

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

7.7 Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának ás mellékleteinek
kézhezvételétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak. amely Idő
tartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció Ideje.
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7.8 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fize
tési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7.9 Eladó nem fizet, illetve számol cl jelen szerződés teljesítésével összeüiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételek—
nek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jöve—
delmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. * (1) a)).

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

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

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

7.13 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címek valamelyikére nyújtja be, vagy a számla egyéb
—jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.14 Jelen 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 köteles az értesítést
megküldeni a treasury~nisz.hu c-mail címre.

7.15 Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

7.16 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell megfele
lően alkalmazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi és minőségi átadás-átvételből áll.

8.2 A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a jelen
szerződés 5.7 pontja szerinti összercndclő táblázatot, melynek az ott meghatározott ada
tokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkez
désének feltétele az előzőekhen meghatározott papír alapú dokumentum átadása.

8.3 A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi. hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel.
- Eladó jelen szerződés 2. siámú mellékletében meghatározott, adott tellesítési helyhez

tartozó termékeket szállította-e le.
- a termék megfelel-e Jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak.
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- Eladó a termékkel együtt átadta-e am~ak rendeltetésszerű használatához szükséges
tartozékokat (ideértve Vevő álta] előírt tartozékokat is),

- Eladó a termékkel együtt a Jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott dokumentu
mokat átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét,

- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
Jelen szerződés 5.4 pontjában meghatározott előírásoknak,

- a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.

8.4 Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevé
nek, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának). A termék mennyiségi
átvételét követően Felek a termék csomagolását roncsolás nélkül nem bontható módon
lezárják, melynek tényét a szállitólevélen rögzítik.

8.5 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, adott teljesítési

helyhez tartozó terméket szállította le,
- a leszállított termék nem felel megjelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott elő

írásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.3

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

- Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 5.4 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,

- a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2 pont szerinti kimutatásban
a termékhez rendelt vonalkóddal.

8.6 A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket az üzembe helyezés helyszí
neire szállítja. Az üzembe helyezés megkezdése előtt Eladó köteles Vevő képviselőjének
átadni a sikeres mennyiségi átvételt igazoló szállítólevél egy példányát. Eladó az üzembe
helyezést mindaddig nem kezdheti meg, amíg az előzőekben meghatározott dokumentu
mot nem adja át Vevőnek. Az üzembe helyezés keretében Eladó feladata:
a) az eszközök külső és belső kapcsolatainak kialakítása ODF-re LC felületen. ezen

patch kábelek ellenőrző mérése. mely magába foglalja a beépített patch kábelek
ODF-en kifejtett felületeit is, ellenőrző mérések eredményének dokumentálása táb
lázatos formában, megjelölve a használt mérőeszközt, annak gyáriszámát, mérés ide
jét és a mérést végző személy nevét (megvalósulási tervben dokumentálva).

b) az eszközök gyártói ajánlásnak megfelelő árameLlátásának kiépítése, csatlakoztatása.
ellenőrző mérése, ellenőrző mérések eredményének dokumentálása táblázatos for
mába. megjelölve a használt mérőeszközt, annak gyáriszámát. mérés idejét és a mé
rést végző személy nevét (megvalósulási tervben dokumentálva)

c) az eszközök fizikai beszerelése és installálása a DWDM herendezéshe;
d) Vevő Alcatel-Lucent Photonics Manager felügyeleti rendszerét kiváltó Nokia NFM

T felügyeleti rendszerében a szükséges beállítások elvégzése;
e) az eszközök bekapcsolása:
I’) státusz~ellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása (a)-f) pont továbbiakban együtt: esz

közük beszerelése).
g) a 8.11 pont szerinti feLadat elvégzése.
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8.7 Az eszközök minőségi átvételére az az eszközök beszerelésének befejezését követően
tesztelés keretében kerüi sor. A tesztelés az IEEE 802.3ae szabvány előírásai szerint tör
ténik 24 óra időtartamban. A tesztelés során mérési jegyzőkönyv készül.

8.8 Eladó köteles a tesztelés során minden szükséges tájékoztatást megadni a tesztelt hinkej
ókkal és azok működésével kapcsolatban. illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén hely
színi támogatást nyújtani. A tesztelés során Vevő a tesztelt funkciók működését köteles
megvizsgálni, annak környezeti kapesolataival és integrációival együtt.

8.9 Sikeres a tesztelés, ha a tesztelés során készült mérési jegyzőkönyvben rögzített’ mért
értékek mindegyike az IEEE 802.3ae szabványban meghatározott határértékeken belüli.

8.10 A mennyiségi átvétel megtagadásáról valamint a sikertelen tesztelésről jegyzőkönyvet
kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:

- jegyzőkönyv készítésének helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve. beosztása,
- átvétellel érintett eszközök legfontosabb adatai,
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- az átvétel megtagadásának indoka,
- azon termék(ek) felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód szám), melyekre Vevő az

átvételt megtagadta (kizárólag mennyiségi átvétel megtagadása esetén),
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja.
- Felek képviselőinek aláírása.

Sikertelen tesztelés esetén a jegyzőkönyv melléklete a tesztelésről felvett mérési jegyző
könyv is.

8.11 Az eszközök beszerelését követően Eladónak a DWDM berendezés megvalósulási tervét
módosítania kell oly módon, hogy az megfeleljen Eladó által megvalósított állapotnak.
Jelen pontban foglaltak teljesítése érdekében Vevő jelen szerződés hatálybalépését kö
vető 5 munkanapon belül átadja Eladónak a DWDM berendezése érvényes megvalósulási
tervét.

8.12 Vevő a 8.11 pont szerint módosított megvalósulási tervet annak átvételét követő 5 mun
kanapon belül véleményezi és nyilatkozik annak elfogadásáról vagy az elfogadás megta
gadásáról. Vevő a módosított megvalósulási terv elfogadását megtagadhatja. amennyiben
abban nem, vagy nem megfelelően szerepel a teljesítés során megvalósított állapot.

8.13 Amennyiben amódositott megvalósulási terv jóváhagyását Vevő megtagadja, a 8.12 pont
szerinti nyilatkozatban meg kell adni a jóváhagyás megtagadásának az indokát, valamint
a javított dokumentum átadásának határidejét. A javított dokumentum jóváhagyására a
8.12 valamint jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.14 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő to’ ábbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogá’al cliii. mel’ alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőseget tanúsítják. vag) amelyekre ajótállás kiterjed.
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8.15 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen. ajóhiszeműség és a tisztesség
követelményének flgyelembevételével állapították meg.

9. Teljesítésigazolás

9.1 Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti. ha:
- Vevő jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközök mindegyikét át
vette,
- az átvett, és beszerelt eszközök tesztelése sikeres volt.
- Vevő az Eladó által a 8.11 pont szerint módosított megvalósulási tervet elfogadta, ille
tőleg
- Eladó ajelen szerződés 10.9 pontja szerinti elérési utat Vevőnek megadta.
Sierződő ~eIek megállapodnak, bogy jelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható szol
gáltatásnak.

9.2 Eladó a 9.1 pont szerinti teljesítését követően haladéktalanul köteles Vevő jelen szerződés
15.1 pontjában meghatározott képviselőjének átadni az alábbi dokumentumokat:
- jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközök mennyiségi átvéte

lét igazoló szállítólevél(ek) egy példányát,
- a sikeres tesztelést igazoló mérési jegyzőkönyvet,
- a módosított megvalósulási terv elfogadását igazoló Vevői nyilatkozatot, valamint
- ajelen szerződés 10.9 pontja szerinti elérési út átadását igazoló Vevői nyilatkozatot.

9.3 Vevő a 9.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 3 napon belül köteles kiállítani
ajelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatok teljesítést igazoló Teljesítést Iga
zoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza).
Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó a
9.2 pont szerinti dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át.

10. Jótállás, gyártói támogatás

A) Jótállás

. Eladó jelen szerződés keretében leszállított tennékekre 12 hónap teljes körű (liardver és
szo~ver elemekre kiterjedő) jótállást (garanciát) vállal a jelen szerződés I. számú mel
lékletében részletezettek szerint. A jótállás kezdete a tesztelés sikeres befejezése.

10.1 Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szer
ződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek minden
fajta (technológiai. anyag. gyártási és egyéb) hibától. megfelelnek jelen szerződés I.
számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki specitikációnak.
Eladó garantálja továbbá. bogy az eszközök a jelen szerződés keretében módosított meg
valósulási tervnek megfelelően működnek.

10.2 Vevő jótállás alá tartozó hibahejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között az
alábbi elérhetöségeinek valanielyikén teheti meg:
E—mail Cím: stlphort(cz net’ isor.hu
Telefonszám: ±36 1 802 9092
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Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írás
ban (e-mailen) meg kell erősítenie. Eladónak a hibabejelentést 4 órán belül vissza kell
igazolnia.

10.3 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibát bejelentő személy neve. beosztása.
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus. gyári szám, vonalkód szám).
- észlelt hibajelenség leírása,
- meghibásodás helyszíne,
- annak a helyszínnek a megadása, ahová a csereeszközt fel kell adni,
- annak a helyszínnek a megadása. ahonnan a meghibásodott eszközt el kell szállí

tani,
- hibabejelentés száma.

10.4 A csereeszközökjótállásárajelen 10. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A kicserélt hi
bás termékek az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.5 Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — igy különösen
ajavítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költ
séget — Eladó viseli.

B) Gyártói támogatás

10.6 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap gyártói támogatást biz
tosít. A gyártói támogatás kezdete a tesztelés sikeres befejezése.

10.7 Eladó gyártói támogatás keretében közvetlen kapcsolatot biztosít Vevő számára a jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek gyártójához, melyen keresztül
Vevő munkanapokon 08:00-16:00 óra között ajelen szerződés keretében szállított termé
kek gyártójánál bejelentheti azok működésével kapcsolatos problémákat. Eladó a jelen
pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében a tesztelés befejezéséig megadja Vevő-
nek azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely az
üzemeltetés támogatás időtartama alatt lehetővé teszi a Vevő számára a jelen szerződés
2. számú mellékletében meghatározott eszközök vonatkozásában jelen pont szerinti szol
gáltatások igénybevételét.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szoftverekre
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szofivereket is) nem kizárólagos
— szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan — adott szoftvcrre vonatkozóan a Ii
cenc szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szoüverre vonat
kozó licenc szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szoft
verre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga ki—
tcijed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szo~verről biztonsági másolatot ké
szítliet.

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szofivert kizarólag a jelen szerződésben, Va-
[amint adott sZo~’ er licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal.
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hogy amennyibenjelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelke
zéseket tartalmaz, Jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a szoftverről —

biztonsági másolat kivételével —másolatot nem készíthet, nem teheti közzé, nem adhatja
tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak érdekében, hogy
azzal megegyező forráskódot hozzon létre. Á szoftver használata egységes termékként
engedélyezett, alkotórészei nem külöriíthetőek el, külön nem használhatóak.

11.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében kifejezetten Vevő Szá
mára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
hatálya alá tartozó művek (Vevő számára készített, módosított dokumentumok) vagyoni
jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat — különösen, de nem kizá
rólagosan — minden további díjfizetés nélkül átruházhatja, átdolgozhatja és többszöröz
heti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy
bármely harmadik személlyel módosittatni.

11.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen 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, gyakorlá
sát korlátozza vagy akadályozza.

11.5 Eladó kijelenti és garantálja, bogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját termékei vagy azok felettjelen szerződés teljesítésének vonatkozásábanjelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - ajogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

11.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesíté
séhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes ésjogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gya
korlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

11.7 Ajelen 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 meghi
úsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogo
sult felmondani.

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

12. Kötbér

12.1 Amennyiben jelen szer7ődés 3.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig olyan okból.
amelyér felelős’ jelen szerződés 2.1 pontiában meghatározoti feladatok teljesítése nem
történik meg. Eladó—az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem. vagy meghiúsu
lás) függően — késedelmi. vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
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12.2 A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem Ij.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér
alapja jelen szerződés nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25
nap.

12.3 Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsulinak te
kintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azon
nali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése n-li-
alt eláll. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult — választása szerint
jelen szerződést felmondani vagy jelen szerződéstől elállni. mely okán Eladó a meghiú
sulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

12.4 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a Kivi X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható.

12.5 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót meg
illető dijba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

12.6 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesíté
sére. illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesiti a teljesítés alól.

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

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1 Jelen Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2 Felekjelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag írásban módosithatják.

13.3 Felek rögzítik. hogy a szerződés —alakszerű szerződésmódositás nélkül a Kbt. l4l.~ (4)
bekezdés a) pontja alapján — módosul az alábbi esetekben:

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilván
tartásba bejegyzés napjával,

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosu
lása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával.

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

13.4 Vevo jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítés-
ével jelen szer7ődést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen. ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja.
b) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását.
c) a ké~edelnii kötbér eléri a maximumot.
d) Eladó megsérti tiokla’tási kölelezettségét.



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

13.5 Vevő jogosult — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani Vagy
attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövet
kezése esetén.

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

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

13.8 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal feltuondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végel
számolással történő megszűnését határozta el.

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

13.10 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13.llÁz azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

14. Titoktartás

14.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lé
nyeges tartalmáról.

14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat. adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvános
ságra 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.

14.3 Amennyibenjelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy Szá
mára valamely információt kell kiadnia. azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulá
sával teheti meg.

14.4 SzerLődő Felek megállapodnak. hogy jelen pont alkalmazása szempoinjából nem minő
sülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerően igénybe vett alvállalkozók. feltéve,
hogyjelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Vevőnek.
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14.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult — választása szerint - ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szer
ződést azonnali hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Boros Sándor
Beosztása: projektmenedzser
Telefonszáma: +36-1-795-7031
Mobiltelefon száma: +36-30-497-8016
E-mail címe: Boros.Sandor@nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Fehér Zoltán
Beosztása: ICT ágazat igazgató
Telefonszáma; +36 1 371 2700
Mobiltelefon száma: +3630381 0215
E-mail címe: zuhan. fehcr(a netvisor.hu

15.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: Fejlesztési ágazati igazgató

és
Neve: Varga Dezső
Beosztása: Gazdasági vezérigazgató-helyettes

15.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1.. 15.2. pontban meghatározott kapcso
lattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződö felek megállapodnak,
hogy a kapcsolattartók. teljesitésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódositást. elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolat
tartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződés-
szerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogo
sultak.

15.4 Szerződő Felek rögzítik. bogy minden. jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilat
kozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megkűldésnek minősül. az írásban ás
- írásban igazolt személyes átadással.
— terti’ e’ én) es ajánlott le’ élhen.
- elektronikus aláírással ellátott ‘isszaiga7olt e-mailben
megküldött értesítés.
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15.5 Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a
címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érke
zet. A tértivevényes ajánlott postai küldernényt a kézbesítés megkísérlésének napján kéz
besítettnek 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 ellenkező bizonyitásáig — a küldemény átvételére nyitva álló
határidő lejártának napján kell kézbesítettnek tekinteni.

15.6 Szerződő Felek megállapodnak, bogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel. vala
mint a jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

16. Vis Major

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

16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerző
désszerű teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket. amelyeket a vis maiorra
hivatkozó Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem lát
ható körülmény okoz és a vis maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot
adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fbldrengés, 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;
I) zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek. erről a
vis maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a
tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének to
vábbi módjáról. Amennyiben Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak to
vább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit. amennyiben az észszerűen lehetséges,
és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

16.4 A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 16.2. pontban szereplő reltéwlek kétséget kizáró
és teljes körű bizonyítása.

16.5 Amennyiben a vis major miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő Ic-
tettét követő IS naptári napot’ Vevőnek jogában áll — választása szerint —jelen szerződés
től elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal (‘elmondani. Ez esetben mindkét Fél
maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.



16.6 Felek kijelentik, hogy a COVID- 19 járványról és az azzal összefUggő korlátozásokrö] a
szerződéskötéskor tudoinással bírnak és azok szerződéskötéskori állapotát nem tekintik
Vis Maiomak.

17. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a korábbi üzleti kapesolatukban 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 rendszere
sen alkalmaznak.

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

17.3 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, bogy közvetlen tár
gyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szer
ződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a
Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

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

17.5 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához. az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról is le fog mondani. vagy a követeléseitől cl fog állni. Ajelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak enfle vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

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

17.7 Felckjclen szerződés aláírásával rögzítik ás tudomásul veszik az Európai Parlament és a
Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő vé
delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU)
2016/679 rendeletét (GDPR) és jelen szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak
megfelelően járnak el.

17.8 Felek megállapodnak. bogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötele
zően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatál’ ú előírásá’ al ‚ag’ dokumelliunlá’ al ellentétes lenne. akkor a megsértett szerződé
ses rendelkezés helyébe - minden egyéb jogeselekménv g’ akorlása nélkül. különösen a
szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás
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vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkal
mazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a Jelen szerző
dés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselek
mény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a Jelen szerződés részét
képezi

1’7.9 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 6. számú mellékletként kerül csatolásra.
Eladó tudomásul veszi, bogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövet
kezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul ve
szi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogo
sult azonnali hatállyal felmondani. vagy attól elállni.

17.l0Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi ajelen szerződés 1. pontjában hivatkozott
KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírásának I. részaján
latra vonatkozó részei alkalmazandóak a teljesítés során)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára (El
adó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap alapján)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Osszerendelő táblázat

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, niegértettek, és mint akaratukkal mindenben egye
zőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2021 ? Budapest, 2021. .. A4:.2-b
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I. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás
(Vevő közbeszerzési műszaki leirásának I. részajánlatra vonatkozó részei alkalmazandóak a

teljesítés során)



MŰSZAKI Leírás

Adatközponti 100Gbps gyűrű kialakításához DWDM eszkö
zök és switch beszerzés tárgyában a Kormányzati Hálózatfej

lesztés Projekt (KHP) keretében



Általános elvárások

Ajánlatkérő szervertermeiben hálózati szolgáltatást biztosító hálózati eszközök és ezen műszaki
leírásban elvárt funkciók biztosításához szükséges licencek szállítása. A kiírásban szereplő há
lózati 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 részajánlatokra bontva kíván
beszerezni.

Nyertes ajánlattevőnek az előírt követelményeknek megfelelő termékek szállítását kell vállalnia
a későbbi fejezetekben megadott darabszámokkal.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan hardver- és szoftver elemet, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a részajánlatokat leíró fejezetekben kifejtett műszaki specifikáció megvalósításra
kerüljön.

Tekintettel a 32112015. (X. 30.) Kornt rendelet 46. * (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leirásban a közbeszerzés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy gazdasági szereplő termékeit vagy az általa
nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, adott szabadalomra, tevékenységre, sze
mélyre, tipusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő
a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy. szabadalom, tevékenység, sze
mély, típus, származás Vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad.

1. 1. rész

DWDM eszközök és kapacitások bővítése

1.1 A beszerzésre kerülő eszközökkel szembeni főbb elvárások ismertetése

A beszerzés célja az Ajánlatkérő adatközpontok közötti hálózatában jelenleg is üzemelő 88
csatornás NOKIA (Alcatel-Lucent) 1830 PSS DWDM berendezések bővítése a következő al
fejezetben részletezett DWDM eszközökkel, transponder kártyákkal. az azokba illeszthető in
terfész modulokical. valamint szükséges licencekkel.
Az ajánlattevőnek olyan ajánlatot kell adnia, amely minden költséget tartalmaz az eszköz
üzembe helyezésével, felügyeletével és felügyeleti rendszerbe integrálásával kapcsolatban.
Ajánlattevő által megajánlott es7közöknek a meglévő 88 csatornás NOKIA (Aleatel-Lueent)
~830 PSS DWDM eszközbe közvetlenül, mindenféle kiegészítő modul nélkül csatlakoztatha
tónak kell lennie.
A megajánlandó eszÁözök tekintetében a Jelen környezetbe történő illesztés — te~es értékű
együttműködéssel - alap eivárás.
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1.2 Cél állapot

Nyertes Ajánlattevőnek az előző fejezetben ismertetett és a következő fejezetekben részletezett
követelményeknek megfelelő termékek szállítását és installálását. bele értve a meglévő felügye
leti rendszer aktualizálását (a beszerzendő kártyák, modulok felügyeleti rendszerben történő
felvételét), kell vállalnia.
A felügyeleti rendszer típusa: NOKIA (gyártói)

1.3 A felhívás műszaki részletei

Az Ajánlattevő feladatát kell képezze a megajánlott eszközök teljes körű telepítése, ezen
belül:

h) az eszközök külső és belső kapcsolatainak kialakítása ODF-re LC felületen, ezen patch
kábelek ellenőrző mérése, mely magába foglalja a beépített patch kábelek ODF-en ki
fejtett felületek is, ellenőrző mérések eredményének dokumentálása táblázatos formá
ban, megjelölve a használt mérőeszközt, annak gyáriszániát, mérés idejét és a mérést
végző személy nevét (megvalósulási tervben dokuiuentálva).

i) az eszközök gyártói ajánlásnak megfelelő árarnellátásának kiépítése. csatlakoztatása,
ellenőrző mérése, ellenőrző mérések eredményének dokumentálása táblázatos formába.
megjelölve a használt mérőeszközt, annak gyáriszámát. mérés idejét és a mérést végző
személy nevét (megvalósulási tervben dokumentálva)

Amennyiben az ajánlattevőknek kérdése merül fel a műszaki tartalom kapcsán az ajánlattételi
szakaszban kiegészítő tájékoztatás keretében adhatják meg kérdéseiket. Ajánlatkérő a Kbt. sze
rint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Az ajánlatok beadását követően ajánlati kö
töttségjön létre és az ajánlatok módosítására, a műszaki előírások pontosítására illetve egyér
telműsítésére már nem lesz mód ezt követően.



1.3.1 Előzó7ekhen isinertelettfeltételeknek megfelelően a DWDM berendezéshez a tervezett szerződés keretében szállítandó eszközök ás azok
mennwisége

Össze- Transzponderek_(db)
Típusszám Szállítandó eszköz megnevezése, típusa

sen (db) WDC F70 Róna

80G63207AA S13X100R 100G MUX//XPDR/UPLINK (REGIONAL) 4 1 2 1
DUPLEX JUMPER (3.5M) - ETSI (SM FOR INTERNAL CON

1A8215120056 4 1 2 1NECTIONS)
3AL82099AA QSFP2S 100G BASE-SR4 SINGLE RATE 100GE 4 1 2 1
3AL82068AA FAST EVOA SFP 4 1 2 1

1A6371250009 7DB ATTENUATOR 6 2 2 2
3AL7S117AAAA SWL-PHOTONICS VERS »A’ WDM LP 800 200 400 200
3KC736OSAAAA NSP 17: NFM-T STANDARD LP 700 175 350 175



A szállítandó eszközökkel kapcsolatos műszaki egyenértékűség követelmények

5.sz. Mű : Í ír~’ zen ev e ékűé a.
1. S~3X1OO ~ aM .. ::UGGAB
———
E—
2. _____________

— __

3. _________ __________________

———

100G WDM interfész 1 hullámhosszon
Fizikai szintű azonosító kódolása a WDM csatornára
Kilensek: lOGE, STM64, OTU2, 8/10/16G FC, 4OGE, 100GE
SFP+ /QSFP (40G)/QSFP2S (bOG) támogatás
2x 40G támogatása egy hullámhosszon

UP ~.~J’MPER(3.5M -ETSI SMFO’IlER CONNEtO )
3,5m duplex egymódusú, LC csatlakozóval ______________________________________________________________________________

O P2S100GBASE-SR4SJNG RATE lODGE
QSFP+ kivitel
szabvány 100GE.SR-4 (4x SSOnm multimode) interfészt biztosít
csatlakozó típusa: MPO12
Optika típusa: MMF
Hullámhossz: 850nm

FA$7 EOA$ 9
DWDM csatornák kimenő szintjének beállítása
WDM csatornák fizikai azonosítójának kódolása

PB A111!ENI4AFOR
7dB-es csillapító . ‘

csatlakozó típusa: LC/PC
‚P~OT0’ a- VERS”AI

NOKIA_(Alcatel-Lucent) 1830 PSS DWDM eszközhöz való licenc .

P 7: -T-: A ‘ARDLP
NOKIA (Akatel-Lucerit) 1830 P55 DWDM eszközhöz való ticenc .
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1.4 Ajánlattevő feladatai

Az Ajánlattevőnek a szerződés szerinti feltételeknek megfelelően kell a te]jesitési helyeken a
megajánlott eszközöket installálni a meglévő, előzőekben részletezett eszközökbe ás a meglévő
felügyeleti rendszerbe a szükséges beállításokat megtenni. hogy az újonnan telepített transz
ponderek teljes mértékben felügyelhetőek legyenek.
Telepítés előtt, azAjánlatkérő által biztosított vonalkódokat, Ajánlattevőnek fel kell ragasztania
a berendezésekre (telepítés után is) látható helyre.
Az Ajánlattevőnek a telepítést és installálást követően a megvalósult állapotról megvalósulási
tervet és mérési jegyzőkönyvet kell készítenie, a mérést az JEEE 802.3ae szabványnak megfe
lelően kell elvégezni ás a jegyzőkönyvet ennek megfelelően elkészítenie. Mindezen dokumen
tumok az átadás-átvétel feltétele.
A megvalósulási terv a jelenleg meglévő rendszer megvalósulási tervének kiegészítésével kell
készüljön, hogy a teljes rendszert tartalmazza! Jelen műszaki leírás szerinti, minden hardver
eszközt szerepeltetni kell a megvalósulási tervben, ez alól kivételt képeznek a kapcsolatokat
biztosító patch kábelek. A megvalósulási tervnek ugyanabba a formátumba és tartalommal kell
elkészüljön, mint az átadott, jelenleg meglévő terv. A jelenlegi tervek átadása a szerződés ha
tálybalépését követően, nyertes ajánlattevővel egyeztett időpontban történik.

1.5 Ajánlatkérő feladatai

Az Ajánlattevő munkavállalóinak a telepítési helyszínekre történő bejutásának biztosítása,
munkaterület átadással egybekötött helyszíni egyeztetéssel a letelepítendő eszközök telepítési
körülményeire való különös tekintettel.
A leszállított eszközök telepítés előtti. szállitólevél alapján történő tételes mennyiségi átvétele
nyilvántartásba vétel céljából. Eszközök raktárba vételi helyszíne: NISZ — BP XIV. Róna u 54-
56

1.6 Jótállási és gyártói támogatással kapcsolatos feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást biztosítania szükséges. mely magába foglalja az aláb
biakat:
- a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, hardver és szoftverjótállását. A hibabe
jelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé

Ajánlattevönek a “Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás” biztositáskere
tében esereeszköz’ kell biztosítania az Ajánlaikérő budapesti telephelyén’ amely a
meghibásodott eszközzel teljesen mértékben megegyező.
Kő’ etkező munkanapi esereeszköz szolgáltatás azt jelenti. hogy amennyiben dél
után 3 óra előtt történik a hibabejelentés. Úgy még aznap feladásra kerül a csereesz
köz’ ha délután 3 óra után lörténik a hibabejelentés a követke7ő munkanapon kerül



feladásra az eszköz. A meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek kell elszállítania
az Ajánlatkérő budapesti telephelyéről.

Nyertes Ajánlattevőnek 12 hónap gyártói támogatást is biztosítania szükséges munkanapokon
- 8-1 6h között - napi 8 órában a felmerülő problémák megoldására. A gyártói támogatás és a
jótállás kezdő időpontja a tesztelés sikeres befejezésének az időpontja.

2. II. rész

Adatközponti switch beszerzés

2.1 Cél állanot
Adatközponti környezetbe kerülő switch eszközök, előírt funkciókat biztosító licencek. optikai
transceiver modulok szállítása. A beszerzendő eszközök meglévő hálózat kapacitásbővítéséhez
szükségesek. A szállítandó eszközöknek illeszkedniük kell a kialakított, üzemelő platformmal
és nem eredményezhetnek funkció, management, teljesítmény csökkenést, és a platform auto
matizmus változtatása nélkül beilleszthetők.

2.2 Felhívás műszaki részletei
Az adatparkok közötti hálózat (DCNW) Leaf-Spine topológiával és BGP EVPN alapú VxLAN
protokollal kialakított környezet alkotja, melynek főbb jellemzői:

. a produktív DCNW hálózat access kapcsolatai a Leaf switch párokhoz 1/1OGbE rezes
és 1/10/1 OOGbE multimódusú interfészeken keresztül kapcsolódnak. A Leaf switch pá
rok vPC peer-eket alkotnak. A Leaf switch-ek egységesen N9K-C93240YC-FX2 tí
pusuak.

. a beszerzendő DCNW switch-ek, mint Leaf eszközök kapcsolódnak az Ajánlatkérő
meglévő N9K-C93240YC-FX2 típusú Spine switch-eihez 100 GbE (QSFP) optikai in
terfész modulokon keresztül, amivel a szállítandó eszköz teljes együttműködése meg
követelt.
Leaf-Spine linkck esetén használt interfészek típusa eszköz távolság tiiggvényében a
következők:

o Rackszekrényen belül QSFP-1000-CUxM (I000BASE-CR4 Passive
Copper Cable)

o Adatparkon belül QSFP-1000-SR4-S (I000BASE SR4 QSFP transcei
ver)

o Inter DC 10km alattQSFP-I000-LR4-S (IOOGBASE LR4 QSFP Transcei
ver)

A Leaf— Spine eszközök bizlosítjáklalkotják a kialakított VxLAN infrastruktúrát,
melybe a szállítandó eszköznek, mint Leaf funkciójú switch-nek illeszkedni kell.

Ezen környezethez szükséges követelményeket a lenti táblázatok tartalmazzák.
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2.3.1. A követelményeknek megfelelő eszközkonfiguráció

A 2.2 pontnak megfelelő és leszállítandó konfigurációt az alábbi táblázat mutatja:

CikI~szám Megnevezés

N9K-C93240YC-J”X2 Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 12p bOG QSFP28 I db
.. . -~-NXK-MEM-8GB Additional memory of 8GB for Nexus Switches 1 db

NXQS-ES-XF NX-OS Essentials license for Nexus 9300 (IOG+) Platforms I db

QSFP-IQOG-CIJ3M IOOGBASE-CR4 Passive Copper Cable, 3m 2db

QSFP-IOOG-SR4-S IOOGBASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, lOOm over 0M4 MMF 4db

QSFP-IOOG-LR4-S IOOGBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF 2db

2.3.2. Adatközponti switch eszközzel szemben támasztott cgyenértékűség követelmé

nyek

Ajánlattevő által megajánlott switch-nek az alábbi követelményeknek kell megfelelni. A táblá
zatban szereplő mennyiségi és performancia elvárások I db berendezésre vonatkoznak, ha az
nincs az adott követelménynél rneghatározva.Adatközyonti switch eszközzel szemben támasz
tot! e2yenértékűsé2 követelmények:

Azo- Követelmény
nositó

TE-l Áteresztő képesség, routing/switching kapacitás legalább 4,8 Tbps

TE-2 IP host bejegyzések száma legalább 800000 host bejegyzés

TE-3 IP 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 48
db 1/1OGbE (SFP+) és legalább 12db 40/100GbE (QSFP28) port.

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

TE-S Rendelkezzen a MSZ 172-1:1986 magyar szabványnak megfelelő érintésvédelmi
minősítéssel.

Rendelkezzen redundáns, 230V-os (AC) táp-és redundáns ventilátor egységekk~L

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

1EC320 C13 (anya) aljzatokhoz.
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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-ii Támogassa az 1.3 vagy újabb Openflow protokollt.

TE-iZ Támogassa a működés közbeni szoftverfrissítést (In-Service Software Upgrade).

TE-13 Secure Shell (SSH) Protocol a távoli hozzáférések esetén (lPv4 és lPv6 környezetben is).

TE~14 Felhasználók hozzáférésének kontrollja (Authentication, Authorisation, Accounting) Ra
dius és Tacacs+ alapon.

TE-iS SNMP v2c, and v3 támogatása.

TE-16 Támogassa a 9216 byte-os jumbo frame-eket.

Támogassa a statikus és dinamikus routing protokollokat:

. RFC 2453 RlPv2

. RFC2328OSPFv2

TE-17 • RFC 2740 OSPFv3 for lPv6
. RFCfl12IGMP
. RFC2236IGMPv2
. RFC 3376 IGMPv3
. 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 QinU

. IEEE 802.1D MAC Bridges

. IEEE 8O2.lp Priority IEEE 802.1QVLANs

. IEEE 802.lq Virtual LANs
TE-IS • IEEE 802.lQaz Enhanced Transmission Selection for Bandwidth Sharing Between

Traffic Classes
. IEEE 802.lQbb Priority-based Flow Control
. IEEE 802.ls Multiple Spanning Trees
• IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
. IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
• IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG)
• IEEE8O2.3ba4OGbEéslOOGbE
. RFC 792 ICMP

Oldal 128 36



. RFC 1305 NTPv3

. RFC 783 vagy RFC 1350 TFTP Protocol

. RFC2131DHCP

. RFC 2475 DiffServ Architecture
TE-19 RFC 7348 (VXLAN) MP-BGP EVPI’J (RFC 7432) kontrol síkkai rendelkezik.

reljes kompatibilitás a meglévő N9K-C93240YC-FX2 (NX-Os) Leaf eszközzel, az alábbiakra
nézve:

. performancia
TE-20 . a meglévő Leaf eszközzel stabilan működő vPC kialakítható

. a meglévő hálózat változtatása nélkül beilleszthető a BGP EVPN alapú VXLAN
környezetbe

. a kialakított VXLAN-ban üzemelő multicast-ba átalakítás nélkül illeszthető

. OSPF, BGP routing képességek

. management
Az összes beszerzendő switch-re vonatkozóan:az eljárásban beszerzendő, - az eszközök
közvetlen összekapcsolását lehetővé tevő, - adatkábelek és azok mennyisége az alábbi:

. 2 db 3 méter hosszúságú, 100Gbps-os, QSFP csatlakozójú, passzív réz direct-attach
adat kábel

. 4db MPO-12, MMF, 100GbE interfész modul (QSFP)

. 2db Dual LC, 10km-es, SMF, LOOGbE interfész modul (QSFP)
TE-21

A felsorolt adatkábelek és interfész modulok garanciavesztés nélkül a megajánlott ber
endezésbe és a meglévő N9K-C93240YC-FX2 típusú switch-be illeszthetők, azokkal
együttmüködnek.

‘ A felsorolt interfész modul (transceiver) teljesíti a “A transceiver moduloknak űz alábbi
követelményeknek kell megfelelniük” fejezetben leírt követelményeket.

2.3.3. A transceiver moduloknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük

MPO-12, MMF, lOOCbE interfész modullal (QSFP) szembeni követelmények
Paraméter típus Paraméter érték
Megnevezés MPO-12, MMF, IOOGbE interfész modul (QSFP)
Form Factor QSFP
Sávszélesség 100 Gbps ___________________________________

. ‚ . . 0M3 multimódusú optika esetén (legalább 70méter)kabel es tavolsag • 0M4 multimódusú optika esetén (legalább 100méter) _____

Csatlakozó felület MPO-l2 connector
I lullárnliossz 840-860 nm
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Dual LC, 10km-cs, SMF, lOOGbE interfész modullal (QSFP) szembeni követelmények
Paraméter típus Paraméter érték
Megnevezés Dual LC, 10km-es, SMF, 100GbE interfész modul (QSFP)
Specifikáció: IEEE 1000BASE-LR4 (FEC nem szüksé2es)
Form Factor QSFP
Sávszélesség 100 0bps
Kábel és távolság Single-Mode Fiber (SMF) (legalább 10km)
Csatoló felület Duplex LC connector
Hullámhossz 1295, 1300, 1304, 1309 nm
FCoE támogatás Nem szükséges.

2.3 Ajánlattevő feladatai

A nyertes Ajánlattevő feladatai az átadás átvétel során:

1. Á követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a szerződésben meghatározott ha
táridőknek megfelelően Ajánlatkérő 1149 Budapest, Róna u. 54.-56. alatti raktá
rába.

2. Az eszközöket gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani.
3. Ajánlattevő valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, an

nak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Ajánlat-
kérő által előírt tartozékot is), valamint (amennyiben értelmezett) az előírt funkcionali
táshoz szükséges licenceket Ajánlatkérőnek átadni. Ajánlattevő köteles továbbá valam
ennyi hardverhez biztosítani a több részegységből álló eszközöknél az egyes kompo
nensek összekötéséhez szükséges belső kommunikációt és működést lehetővé tévő csat
lakozókat és kábeleket, valamint az eszközök fizikai össze- és beszereléséhez szükséges
minden eszközt, alkatrészt

4. „A nyertes Ájánlattevő által leszállítandó dokumentumok” fejezetben meghatározott
dokumentációkat elektronikus formában a megadott kapcsolattartó e-mail címére meg-
küldeni vagy CDIDVD-n átadni.

A nyertes Ajánlattevő által leszállítandó dokumentumok

Az alább felsorolt dokumentumokat elektronikusan a szerződés teljesítése során át kell adni a
szerződés-tervezetben részletezettek szerint:

• A hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-eket leíró állo
rnány(ok).

. A hálózati eszköz és moduljainak dokumentációja magyar vagy angol . Az adott esz
köztípushoz tartozó adatlapok (datasheet) és az installációt leíró segédlet (installation
guide)

. gyártói támogatásra és jótállásra jogosító dokumentumok

. a szerződés mellékletét képező Összercndelő táblázat

2.4 ‚Jótállás. 2yártói támoEatás

Nyertes Ajánlattevőnek 12 hónap jótállást biztosítania szükséges. mely magában az alábbiakat:
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- a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, hardver és szoftver jótállását. A hibabe
jelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé

o Ajánlattevőnek a “Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás biztosításkere.
tében csereeszközt kel! biztosítania az Ajánlatkérö budapesti telephelyén, amely a
meghibásodott eszközzel teljesen mértékben megegyező.

o Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás azt jelenti. hogy amennyiben dél
után 3 óra előtt történik a hibabejelerités, úgy még aznap feladásra kerül a csereesz.
köz, ha délután 3 óra után történik a hibabejelentés a következő munkanapon kerul
feladásra az eszköz. A meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek kel] elszállitanja
az Ajánlatkérő budapesti telephelyéről.

Nyertes Ajánlattevőnek 12 hónap gyártói támogatást is biztosítania szükséges munkanapokon
- 8-l 6h között - napi 8 órában a felmerülő problémák megoldására. A gyártói támogatás és a
jótállás kezdő időpontja a tesztelés sikeres befejezésének az időpontja.
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2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
(Eladó ajánlatába benyújtott ajánlattételi lap alapján)

Tétel DKŰ kód Termék megnevezés Mennyiség Mennyiségi Egységár Összesen ár(Termékazonosító) egység ínett6 HUJ9 Inettó RIJF]

1 8DC63207AA SI3XIOOR IOOG MUX1/XPDRJUPLINK(REGI- 4 db 47 575 209 190 300 836
2 1AB215120056 DIJPLEXJUMPER3.SM-ETSISMFORIN- 4 db 9895 39580
3 3AL82099AA QSFP28 1 OOG BASE-SR4 SINGLE RATE 4 db 1 1 14 973 4 459 892
4 3ÁL82068AA FAST EVOA SFP 4 db 412319 1 649276
S 1AB371250009 7DB ATTENUATOR 6 db 17 838 107 028
6 3AL75 I I 7AAAÁ ESWL-PHOTONICS VERS (A) WDM LP 800 db 20 299 16 239 200
7 3KC73608AAA NSP 17: NFM-T STANDARD LP 700 dl, II 101 7 770 700

Összesitett nettó ajánlati ár ÁFA nélkül (HUFJ 220 566 512



3. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez
6-NY5 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

Nyilatkozat Partner adatajról
Azonosító adatok: :~~‘ .~“. ‘;:~‘- “.:. ‘~‘.‘; ~‘‘‘.,

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek meg4~i~en).’
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörüen Mű- NETvjsor Zn.
ködő Részvénytársaság
Cépie2vzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám.
egyéb szám (megfelelő aláhúzandd): 01-10-045730
Adószám: 14023059-2-43 I Uniós adószánt I-1U14023059

Kapcsolattartó adatai . . . ‘

Név: Ligety László Beosztás:
Telefonszám: +36 1 371 2700 E-mail cím: laszlo.ligety~netvjsor.hu

. ‚ .

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, Iránvitószám, város, utcá, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kel? tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési Cím (ország, irányírószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási elm (ország, iránvilószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank . . - ‚

Neve: CIB Bank Zn.

KiHönős adózásra vonatkozó információk (adózásrá vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sör-~Y~
ban NEM-e: kell beirut, amelyik sor vonatkozik a partnerre,’ o/l 1GEN-~’’ ‘ - . .

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfatv. 169.~ (I)]:
XIIIJA. fejezet. 169. ~ (h)1: elszámolás (áfa tv. XV.-XVII. fe- NEM
NEM jezet. 169. ~ (p.qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. l69.* Alanyi mentesség [áfa Iv. XIII. fe- Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]: NEM jezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. tör- KIVA [2012. évi CXL VII. tör- EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
vény]: NEM vény]: NEM NEM

Ő tNISZ
‘‚‘4/!?’’” Iok,n?’t4 NIkAL’?, “.

Cím
Székbely (ország, irányitószám, Város, utca, házszáin):
Magyarország. 1119 Budapest Petzvál József utca 56.

- --

Bankszámla száma:
10700024-04684103-51100005

Bankszámla devizaneme:
HUF

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

NETvjsor Zi~t.



sea 4. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződési~ez
• % NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató zrt.

H-1OS1 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ
III ‚II.%I Il’%1 l(. ‚701 Ó 13170%

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Készült
Hely: I I Dátum: I
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a 118 aláirója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Terméklszolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés
szám a:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátunia:

. ‚ A jótállás kezdőidőpontja:Megjegyzes: . . .Projektazonosito:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista. átadás-átvételi jkv..
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szalcterülelnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és ininőségnek
megfelel. A fent jelzett és arcliivált 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) garai~cia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

~

‘ .1’.: IiI .I5’~ .1’Qi~



5. számú mellékleta.nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: NETvisor Zrt.
Székhely: 1119 Budapest. Petzvál József u. 56.
Cégjegyzékszám: 01-l 0-045730
Adószám: 14023059-2-43
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila

Jelen okirat aláírásával nyilalkozom. bogy az általam képviselt NETvisor Zrt. a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXC VI. 3. ~ (I) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t haladék
talanul írásban értesíteni.

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

Budapest, 2021 ‘:..L

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NETvisor Zrt.

(cégjegyzésrejogosult vagy szabályszerüen meg
hatalmazott képviselő aláírása)

23, ~ (I) E törvény alkalmazasahan

I. áikW,wó te,,’e:et:

~ az állam. a költségvetési szer’, a közteslület a helyi önkormányzat. a nemzeliségi önkormányzat. a társulás. az egyházi
jogi személy. az olyan gazdálkodó szervezet. amelyben az állani ‘ag’ a helyi Önkormányzat külön-külön vagy egyült IOO°o
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szer’ ezel’ a külítildi állam. a kűhí~ldi hely hatóság. a Külföldi állami Vagy helyha
tósági szer’ és az Európai Gazdasági Térségrol szoló megállapodásban részes allam szahalvozott piacán bevezetett nyilvano
san nuM’ödü részvénytársaság.

h) az olyan belibldi Vagy külüildi jogi személy ‚ag~ jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó Szervezet. amely
megfelel a kővetkező fellételekaek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus tinanszirozása inegelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerini nieghalározott tényleges tulajdonosa megismerhetö.

Jib) az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban’ a Gazdasági
Egy ütlműködési és Fejlesztési Szer’ ezel tagállamában vagy olyati államban rendelkezik adóilletőséggel. antell’el Mag3 aror
szágnak a kettős adóztatás elkerülúséről szóló egvezinénve Vall.

be) nem minosül a társasági adorol es azosztalekadoról szóló tönén’ szerint meghatározott ellenőrzött külróldi tarsasagnak.
I’d) agazdálkodó szervezetben köz’etlenül ‘agy köz’etetten töhhminl 25%-ostulajdonnal. befolyással vag’ szavazati jog

gal bíró jogi személy. jogi szeniél’ iséggel 11cm rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bh,~ és hc,~ alpont szerinti
Feltételek Fennállnak:

C) az a civil szervezet és a ‘t”iiarsulat. amely megtélel a kővetkező Ibltételeknek:
(‘(:) vezető lis~.tsúg”isclői niegisinerhetok.
eb) a civil Szervezet és a ‚i7itarsulat. ‘alammnt tick Vezető tisztségviselöi nem átlátható szer”ezctben nem rendelkeznek

15°o-ot meghaladó részesedéssel.
cc) székhel’e az Európai L nio tagallainahan. az l.urópai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasagi Ig’ üttmúködési és I cjlesitt~’ “ ‚i”e”et tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket—
tos adóztatás elkerüléséről szóló eg’ezmnú,ne ‚an:
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6. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
Összerendelő táblázat

Egyéb azo
Leltári nosító Szülő- SzálljFőesz- Szál-Típus- ( IMEI köz* d eszköz tási Cím lító Gyárt

Sor- azonosító szam az Megnevezés Gyári szám szám, MAC ~ / N b leltári Telep- Ó neve
szám (Vonal neveeszközönkód) Address, száma hely

stb)

* Ha Főeszköz oszlop “N-el Jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a “Szíilőeszköz leltári szém” ~Jop megfelelő celláját a tóeszKözének leltári
azonosiójával.


