
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződésszám: 2-03744-000-2013

amely létrejött

egyrészről —

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg. 01-10-041633, Adószám:
10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),

másrészről -

ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító:
100177, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi
Törvényszék, Cg.: 01-09-268531, adószám: 10900963-2-41, képviseli: Ghymes Balázs ügyvezető),

Augment!IT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100149,
székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 41., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi
Törvényszék, Cg.: Cg.01-09 700441, adószám: 12725456 2 41, képviseli: Fischer Erik ügyvezető),

KanceHár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 100173, székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., céget nyilvántartó cégbíróság
neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-046087, adószárn: 14392777-2-41, képviseli: Hegedűs
Gábor vezérigazgató),

Euroway Networking Infokommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság. (KEF azonosító: 200438,székhely: 1042 Budapest, Arpád út 51-53., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-09-727541, adószám: 13287041-2-41,képviseli:
Megyesi Zoltán ügyvezető)

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben
kötelezett cég az Euroway Networking Kft.

közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző)
által TED 2011/5 26-042013 (2011.02.08.) (KB 2704/2011) szám alatt a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati
aktív is passsr,/v eszkbkök szállítása ds kapcsolódó s~o(gcíltatások te/jesítése tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a
Beszerző és a Szállító között keret megáflapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KMO2OI I5NETÁII
KM aláírásának dátuma: 2011. július 21.



KM időbeli hatálya: 2011. július 21. 2013. július 21.
KM keretösszege: 9 000 000 000 HUF AFA

2. A szerződés tárgya:
2.1 A jelen szerződés, a fenti KM azonosító Számú keretmegáflapodásos eljárás második
részeként lefolytatott eljárás eredményeképpen, a Megrendelő a hivatkozott 1KM tárgyát képező
termékekre és kapcsolódó szolgáltatásokra (mérnöki támogatás, szakemberek üzemeltetésre
történő (elkészítése) vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2.2 A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Száflító pedig elvállalja az alábbi 1. számú
mellékletben nevesített termékek szállítását és kapcsolódó szolgáltatások nyújtását a
„Kormányzad Intézmények telephelyein végberendezések modernizációja projekthez
kapcsolódóan a Legfó’bb Ügyészségnek a redundáns NTG csatlakozáshoz CE eszközök
beszerzésé’ tárgyban - EKOP-2.2.4-2012-2012-0001 kódszámú kiemelt projekthez
kapcsolódóan verseny újranyitással lebonyolított központosított beszerzési eljárás alapján.

2.3 A szerződés tárgyának további részletes tartalmát a 3. számú melléklet (Műszaki leírás)
tartalmazza.

3. A szerződés teljesítési határideje a teljesítés igrazolás rendje:

3.1 Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje az eszközök teljesítése vonatkozásában: 2013. július
15. napja. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad azzal, hogy amennyiben Ajánlattevő előteljesítéssel
kíván élni, az előteljesítési alkalmanként/részszállításonként teljesített eszközök mennyisége:

Nagyobb kapacitású router vonatkozásában legalább 16 db,
Kisebb Kapacitású router vonatkozásában legalább 55 db.

Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje a kapcsolódó szolgáltatások teljesítése vonatkozásában:
2013. július 21. napja.

Felek rögzítik, hogy Szállító a gyártói támogatást és a szakemberek üzemeltetésre való
felkészítését csak abban az esetben jogosult megkezdeni, amennyiben az eszközök szállítását
szerződésszerűen teljesítette.

3.2. A Megrendelő a Teljesítést igazoló bizonylatot a továbbiakban TIB állít ki Szállító részére,
amellyel Megrendelő igazolja, bogy a csatolt mellékletben (Szállító levél, berendezés lista, átadás-
átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, stb ) szereplő részletezettségnek
megfelelő szolgáltatást, a Szállító elvégezte.
A teljesítést igazoló bizonylat kiállításának feltétele továbbá a gyártói támogatás és a szakemberek
üzemeltetésre való felkészítésének megtörténte is.
A Megrendelő igazolja, hogy teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelelt.

3.3. A Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen kell,
hogy képezze, ezen TIB és az ott rögzített mellékletek egy-egy példánya. Számla kizárólag ezen
eljárási rend alapján nyújtható be Megrendelőnek. Jelen szerződés alapján Szállító a jogviszony
végén, a teljesítés leigazolását követően 6.8. alapján prioritásonként egy-egy számlát bocsáthat ki
Megrendelő részére.



3.4. Szállító továbbá köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jelen csatolni, a
Nyilatkozat Partner adatairól a továbbiakban NYPA szóló dokumentumot rögzítve benne a
Szállító számlázási adatait, valamint az esetleges különös adózására vonatkozó információkat.

3.5. Megrendelő részétől a teljesítést igazolni jogosult személy:Boros Sándor.

A teljesítésigazoló személyében történő változás nem igényel szerződésmódosítást, a változásról
Megrendelő írásbeli tájékoztatást küld a Szállítónak.

4. A teljesítés helye:

a Megrendelő Budapest X. ker. Maglódi u. 6., (NISZ központi raktár)szám alatti telephelye(i).

5. A fizetendő ellenérték:

5.1 A Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

5.2 Felek megállapodnak, hogy a Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben
meghatározott árak alapján 28.915.400,- Ft +AFA, azaz Huszonnyolcmillió
kilencszáztizenötezer négyszáz forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

5.3 Szállító tudomásul veszi, hogy az 5.2. pontban rögzített szerződéses ár (termékek, eszközök
esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozataflal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési díj alapjaaz Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi
adó nélkül számított értéke, mértéke 1,500 ± Afa.

5.4 Szállító tudomásul veszi, bogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában
foglalja, ezért a Szállító más jogcímen további eflenérték felszámítására nem jogosult, továbbá
költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6. Fizetési feltételek:

6.1 A Szállító tudomásul veszi, hogy tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. ~-ának hatálya alá tartozik, a Megrendelő a Szállító
számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítés esetén jogosult
kifizetni.

6.2 Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 5. pontjában rögzített díjra a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján cégszerűen aláírt számla
ellenében jogosult, melyet a Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak
kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a teljesítés elismerésétől számított 8 napon
belül a Megrendelő részére. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó
termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.

6.3 Szállító tudomásul veszi, hogy a benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.



6.4.Szállító tudomásul veszi, hogy előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

6.5 A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból az EKOP-2.2.4-2012 2012 000lsz.,,Kormányzati intézmények telephelycin
végberendezések modernizációja” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás”
keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

6.6. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szerződés szerinti
díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez
(kifizetésre köteles szervezet) történő beérkezését követően a 2003. évi CXXIX. törvény 305. ~
rendelkezései, valamint a 4/2011. (1.28.) IKorm. rendelet szerinti halasztott fizetéssel a
Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással. A
Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel.

6.7.Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a számla kézhezvételtől, azaz a központi iktatóba
történő beérkezést követő 15 napon belül a jelen szerződés 5.2. pontjában rögzített díjról
kibocsátott számla AFA tartalmát képező összeget közvetlenül utalja át a Szállító részére.

6.8. A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:

Szállító vállalja, hogy a szabályszerűen kiállított számlát Megrendelő nevére, Megrendelő központi
iktatójába küldi.

Szállító tudomásul veszi, hogy a számla szabályszerű kiállításához
• a Szállító a teljesítésről két darab számlát köteles kiállítani, amelyet az EKOP

támogatás prioritásának arányában megbont: EIKOP 2. prioritás 86,61° o és EKOP
3. prioritás 13,390

. a számlán szerepeltetni kell a szállított eszközök megnevezését, VTSZ/SZJ száma
mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-2.2.4-2012-2012-0001), a NISZ
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos
arányban,

. a számlán fel kell tüntetni a Szállító bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint
Szállító adószámát,

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

. szállítói finanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell haladnia a
nettó egymillió forintot.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

6.9 Felek megállapodnak, hogy a száliítói finanszírozással összefüggő fizetési késedelemért
Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

6.10 Szállító a szárnlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt Írásban
haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül értesíteni. Felek megáflapodnak, hogy a jelen pont
szerinti tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Szállító felel.



6.10 Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti elszámolás tekintetében a 4/2011. (1.28.)
Korm. rendelet és a 2003. évi CXXIX. törvény 305. (3) bekezdés rendelkezései irányadók.

l.A teljesítés módja és eHenőrzése

7.1 Szállító vállalja, hogy - a licencek kivételével — a termékek Megrendelőnél történő
nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító címkét(továbbiakban: vonalkódok) elhelyezi
a termékeken. Ezen feladata teljesítése érdekében Megrendelő jelen szerződés aláírását követő két
munkanapon belül átadja Szállítónak a vonalkódokat, valamint az eszköznyilvántartás szerinti
elkészítésének alapjául szolgáló excel táblázatot. Szállító köteles a termékeken a vonalkódot jelen
szerződés 3. számú mellékletének 1.2 pontjában meghatározott előírásoknak megfelelően kell
elhelyezni. Szállító a felragasztott matricákon szereplő leltári számot és az eszközök gyári számát
összerendelő elektronikus (az átadott excel táblázatban) és papír alapú listát köteles a Megrendelő
részére biztosítani.

7.2 Szállító kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb a szállítás tervezett napját megelőző harmadik
munkanapon, hétfőtől csütörtökig 13:30 óráig, pénteken 11:30 óráig írásban értesíti Megrendelőt
a szállítás időpontjáról. Felek rnegállapodnak, hogy Szállító az eszközöket hétfőtől-csütörtökig
8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.30-ig tartó időszakban köteles szállítani.

Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti értesítési kötelezettségelmulasztásából eredő
károkért Szállító felel.

Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti értesítési kötelezettség Szállító általi elmulasztása
esetén Megrendelő a leszállított termék tényleges átvételét nem köteles a leszállítást követő
negyedik munkanap nál előbb megkezdeni.

Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti értesítési kötelezettség Szállító általi elmulasztása
esetén a szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Szállító költségére és
veszélyére Megrendelő gondoskodik.

7.3. Szállító kötelezettséget vállal, hogy a szállítás időpontjára vonatkozó előzetes értesítéssel
egyidejűleg átadja, illetve megküldi Megrendelő részére papír alapon és elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) is a szállítandó termékekről készült kimutatást.

Felek megállapodnak, hogy Szállító a termékek szállítását mindaddig nem jogosult megkezdeni,
míg a jelen pont szerinti kimutatást nem bocsátja a jelen pontnak megfelelően Megrendelő
rendelkezésére.

7.5 Jótállás:

7.5.1 Szállító jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljeskörű (hardver és
szoftver elemekre is kiterjedő) jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az
időpontja.

7.5.2 Megrendelő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Szállító alábbi
elérhetőségeinek valamelyikén, Írásban teheti meg:

Fax szám: +36- 1-231 -0597
E mail cím: support@euroway.hu
Telefon szám+36-1 231 2298

~4~e



7.5.3 A Szállító ellenkező Megrendelői értesítés hiányában hibabejelentéseket kizárólag
Megrendelő alábbi elérhetőségeiről fogadhat el:

eszkozgazdalkodas@nisz.hu
network@nisz.hu

7.5.4 A hibabejelentést Szállítónak 4 órán belül kell visszaigazolnia azon a fax számon vagy e-mail
címen, amelyen Megrendelő bejelentését megtette. A hibabejelentésnek legalább az alábbi
adatokat kefl tartalmaznia:

- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
- észlelt hibajelenség leírása,
.. hibabejelentés száma.

7.5.5 Szállító vállalja, hogy a hibabejelentéstől számított 24 órán belül (vagy legkésőbb a
következő munkanapon a bejelentésnek megfelelő óra.perc időponti~ csereeszközt biztosít a
Megrendelő 1149 Budapest, Róna u. 54-56. szám alatti telephelyén, amely a meghibásodott
eszközzel teljesen mértékben megegyező.

Szállító vállalja a meghibásodott eszközök elszállítását a Megrendelő 1149 Budapest, Róna u. 54-
56. szám alatti telephelyéről.

7.5.6 Amennyiben Szállító neki felróható okból jótáflási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Megrendelő jogosult a meghibásodott termék javítását harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Szállító viseli.

7.5.7 Szállítónak a kicserélt terméket a 7.5.2 pontban meghatározott időszak alatt kell
Megrendelőnek átadnia Megrendelő 7.5.5 pontban meghatározott helyszínén.

7.5.8 Szállító a kicserélt terméket munkalappal együtt köteles átadni Megrendelő részére. A
munkalapnak legalább az alábbi adatokat keU tartalmaznia:

- azon termék(ek) azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely(ek) helyett új
termék kerül átadásra, az Új termék(ek) azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere
indoka,

- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- meghibásodás oka.

7.5.9 A jótállás keretében átadott Új termékek átvétele során Megrendelő képviselője ellenőrzi,
hogy az átadott termékhez csatolásra került-e a munkalap, valamint, hogy a munkalapon szereplő
adatok megegyeznek-e az átadásra kerülő termék adataival. Megrendelő a termék átvételét
megtagadhatja, ha nem munkalap nem került csatolásra, vagy a munkalap nem tartalmaz
valamennyi 7.5.9. pontban meghatározott adatot.

7.5.10 Szállító köteles jótáflás keretében biztosítani a meghajtó programok (driver) frissítését.
Ennek keretében a Megrendelő a jótállási idő alatt térítésmentesen jogosult letölteni a szállító által
megjelölt helyről a meghajtók legújabb verzióját.

7.5.11 A jótáflási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a
cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget a Szállító viseli.

7.6 Átadás átvétel:



7.6.1 Megrendelő a jelen szerződés keretében leszállított termékeket a teljesítés helyén átadás
átvételi eljárás keretében veszi át.

7.6.2 Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban, vonalkóddal ellátva (licencek kivételével) köteles leszállítani. Szállító köteles a
termékeket ágy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Szállító
valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához
szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati útmutatót), forgalomba
hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást meflékelni, illetőleg
elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni. Szállítónak továbbá át keU adnia a
telepítő készletet és az elsősorban magyar nyelű műszaki dokumentációt a KI\4 VI. 1.5 pontjában
előírtakra is Figyelemmel.

7.6.3 A átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség
megegyezik e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, Szállító, csatolta-e a 7.6.2 pontban
meghatározott dokumentumokat, a leszállított termékek csomagolása megfelel-e a 7.6.2 pontban
meghatározott előírásnak és sérülésmentes-e, a terméken megtalálható-e a vonalkód, valamint,
hogy a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak.
Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja’

7.6.4 Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén:
- Szállító nem a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította

le, vagy
- Szállító előteljesítése nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás 8. pontjában

meghatározott feltételeknek,
- a Szállító nem adta át Megrendelőnek 7.6.2 pontban meghatározott dokumentumok

valamelyikét, vagy
- valamely termék csomagolása nem felel meg a 7.6.2 pontban meghatározott előírásnak,

vagy
- a terméken külső sérülés látható,
- a terméken nem vagy nem a jelen szerződésben meghatározott előírások szerint lett

elhelyezve a vonalkód,
- a szállítás előtt megküldött kimutatásban a termékhez rendelt vonalkód száma nem egyezik

meg a terméken található vonalkód számával.

7.6.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, mely(ek) átvételét Megrendelő

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

7.6.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a 7.6pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.



7.6.7 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik (Ptk. 316. ~). Megrendelőnek az átvétel során nem
kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre
jótállás vonatkozik (Ptk. 283. ~ (2) bekezdés).

7.6.8 Szállító a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatait akkor teljesíti, ha az ott
hivatkozott valamennyi termék átvétele sikeres volt.

7.6.9 Szállító a teljesítését követő 2 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő jelen szerződés
4. pontjában meghatározott képviselőjének az alábbi dokumentumokat:

- Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt szállítólevél egy példányát,
- a KM V. 2.1 b) pontja szerinti nyilatkozatot.

7.6.10 Szállítót a 7.6.9 pont második francia bekezdése tekintetében teljes körű nyilatkozattételi
kötelezettség terheli. Amennyiben Szállító a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy erről
kell nyilatkoznia.

7.6.11 Megrendelő a 7.6.9 pontban meghatározott dokumentumok átvételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles kiállítani teljesítésigazolást, melynek
mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását
mindaddig megtagadhatja, amíg Szállító a 7.6.9 pontban meghatározott dokumentumokat nem
vagy nem teljeskörűen adja át.

8. A szerződést biztosító meHékkötelezettségek:

8.1 Késedelmi kötbér: A szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely — a Szállítónak
felróható — okból nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (a
továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén a Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér
alapja a szállítási díj nettó összege, mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 00, a késedelem
11. napjától napi 100. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 0~

8.2 Meghiúsulási kötbér: A Szállító érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulás
esetén megbiúsulási kötbér fizetendő, melynek mértéke a teljes nettó vállalási ár 25 0 o-a.

8.3 Hibás teljesítési kötbér:A szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely a Szállítónak
felróható — okból nem a szerződésben megállapodott módon történő teljesítése (a továbbiakban:
hibás teljesítés) esetén a Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke az 1-10.
napig a hibás teljesítéssel érinttet szerződéses érték napi 0,5 0 o-a, a 11. naptól a hibás teljesítéssel
érinttet szerződéses érték napi 10 o-a de legfeljebb a teljes érték 20° o-a.

8.4 Felek a jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
szállítással összefüggésben az alábbi teljesítési biztosítékot kötik H: Szerződő Felek rögzítik, hogy
a 3.1. pontban rögzített Szállító által előteljesített és Megrendelő által elfogadott eszközökre
Megrendelőnek jelzálogjoga keletkezik.

9. Szerződésszegés:

9.1 Felek rögzítik, hogy a Megrendelőnek jogában áll a Szerződést a Szállítóhoz intézett írásbeli
nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

—



. ha Szállító a teljesítési véghatáridőig nem teljesíti jelen szerződésben vállalt
kötelezettségét,

. ha a Szállító ellen felszámolás indul, vagy egyéb módon megállapíthatóan
fizetésképtelenné válik, illetve az általa a Szerződés szerint nyújtott bármely biztosítékból
való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a biztosítékból való
kielégítés egyéb módon veszélybe kerül;

. ha a teljesítési (rész) határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Szállító csak olyan
számottevő késéssel képes teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés mát nem áll
érdekében.

. Szállító jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekkörében felmerült
okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által
megadott határidőre nem teljesíti.

9.2 Egyebekben a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése-, illetve annak meghiúsulása esetén a
KM X. fejezetében foglaltak az irányadóak.

10. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről
Név: Boros Sándor
Cím: 1135 Budapest, Csata utca 8.
Tel: +36-20-8087169
Fax:
E-mail: Boros.Sandor@nisz.hu

Szállító részéről:
Név: Megyesi Zoltán
Cím: 1042 Budapest, Arpád út 51-53.
Tel: ±36-30-924-3751
Fax: +36-1-231-0597
E-mail: megyesi.zoltan@euroway.hu

10.1 .Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 11.1-11.2 pontban meghatározott kapcsolattartók
személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 11.1-11.2 pontban
meghatározott kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban, de legkésőbb a változás
bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

10.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
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10.3. Az e mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. I-la 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 bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

11. Szerzői jogok

11.1 Szállító szavatolja Megrendelő számára, hogy az általa a Szerződés keretében biztosított
használati jogok, átadott eszközök tekintetében rendelkezik az átadáshoz szükséges
jogosítványokkal és felhatalmazásokkal

11.2 Megrendelő a jelen szerződés alapján leszáflított szoftver licencekre (beleértve a szoftverek
dokumentációját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez.

12. Adatvédelmi követelmények

12.1. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tevékenységüket a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával végzik, különös tekintettel a Szerződés
aláírásakor hatályos alábbi törvényekre:

az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.

12.2. A Szerződés szerinti jogviszonyukkal összefüggésben mindkét Fél az általa nyilvántartott
adatok kezelője marad.

13. Titoktartás

13.1. Bármely Fél a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a másik Felet érintő
információt (ilyen lehet minden olyan adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret, amely az érintett
Fél megítélése szempontjából lényeges lehet, és amely nincs nyilvánosságra hozva, beleértve adott
Fél know-how-jába tartozó információkat is, valamint mindazon információt, amelynek közlése
az adott Féllel kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, vagy ezek
hátrányos megítélését eredményezhetné, sértené vagy veszélyeztetné gazdasági érdekeiket, a
továbbiakban: bizalmas információ) üzleti titokként köteles kezelni.

13.2. Felek szigorúan titokban tartanak minden olyan bizalmas információt, amelyet a jelen
Szerződés teljesítése során, illetve azzal összefüggésben kaptak, vagy szereztek meg, és
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályának fennáflásáig, és azt követően sem
hoznak a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra, vagy harmadik személynek
nem szolgáltatnak ki, harmadik személy számára nem tesznek hozzáférhetővé bizalmas



információt (kivételt képeznek azon információk, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi
lehetővé).

13.3. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy alkalmazottainak, illetve esetleges közreműködőik,
szakértőik titoktartásra kötelezettek legyenek abban az esetben is, ha már nem állnak
alkalmazásban, illetve vele jogviszonyban.

14. Felek jogai és kötelezettségei:

14.1 Szállító jogai és kötelezettségei

. Szállító kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt a Szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és keflő szabad kapacitással
rendelkezik.

. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza, vagy gátolja a Szállítót a határidőre történő teljesítésben, a Szállítónak
haladéktalanul írásban értesítenie kefl Megrendelőt a késedelem várható okáról és
időtartamáról, amely értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító felelősséggel tartozik.

. Szállító a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, illetve kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben,
nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy szakmailag nem
megalapozottan, illetve Megrendelő utasításai eUenére vagy nem a feladat kitűzésére
irányadó dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.

. Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljeskörűségéért és a
szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat, előírásokat,
érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés mellékelt képező Műszaki leírásban
foglaltakat.

14.2 Megrendelő jogai és kötelezettségei

. Megrendelő a szerződés teljesítési helyén a munkaterületet és a teljesítéshez szükséges
feltételeket biztosítja.

. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden
rendelkezésre álló információt, dokumentációt vagy egyéb anyagot átadni.

15. Egyebek:

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

15.2 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent
hivatkozott 1KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek és szolgáltatások, valamint árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléldet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: 1KM teljesülés igazolás
5. számú melléklet: Teljesítést igazoló bizonylat
6. számú melléklet: Nyilatkozat partner adatairól (adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében)



A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyled akaratukkal mindenben
megegyezőt 5 (azaz Öt) eredeti példányban, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják
alá.

Dátum: Budapest, 2013. július ....

Megrendelő
NISZ Nemzeti Infokommunikációs

Szolgáltató Zrt
képv.: Szabó Zoltán Attila

vezérigazgató

NISZ Nemzeti infokoinmuniktciás Szolgíluztó
Zósikörűen Mtlkődö Rószvónytifln*S

1081 Budapest, Csakonal utca 3.

1”~ á~ii;;ó
Euroway Networking Kft.

képv.: Megyesi Zoltán
ügyvezető
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1. számú melléklet’

Megrendelt termékek és szolgáltatások, valamint árlista*

Közbeszerzési
Közbeszer- Közbeszerzési

Mennyiség Mennyiségi KEF kód Termék megnevezése Nettó egységár zési díj díjjal növelt Nettó összár Közbeszerzésinettó egységár (Ft) díj összesen (Ft) díjjal növeltnettó összár (Ft)egység 1,5 % (Ft) (Ft)

Cisco 2911 Security
CISCO291 1

33 db Bundle w/SEC license 330 000 Fi 4 950 F 334 950 Fi 10 890 000 Fi 163 350 F 11 053 350 Fi-SEC/K9 PAK

CISCOS92- Cisco 892 GigaE 133 000 Fi 1 995 Fi 134 995 F 14 763 000 F 221 445 F 14 984 445 F
111 db K9 SecRouter

Szakértői konzultáció
5 nap AW-5Z050 (munkanapon, 100 000 F 1 500 F 101 500 F 500 000 F 7 500 F 507 500 F

munkaidőben)
Oktatási szolgáltatás

munkanap, munkaidőben 345 300 F 5 180 F 350 480 F 2 762 400 F 41 436 F 2 803 836 F
8 nap AW-SZ047 (08:00 - 17:00),

8 fős_létszám
Összesen (nettó): 28 915 400 F 433 731 Fl 29 349 131 Fi

A szerződéstervezet mellékletei a végleges szerződéshez kerülnek csatolásra
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2. számú melléklet

Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
FELHATALMAZO NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

Megbízzuk Önöket az alább me~elölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a
következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató_Zrt.

Felhatalmazással érintett fizetési 10403239-00027183-00000001
számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve: Euroway Networking Kü.

Kedvezményezett fizetési számláj ának 10100840-59884000-01000007
pénzforgalmi jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama:
A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban
esatolni:

- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződésszerűen
kiállított teljesítésigazolás;

- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:
Az azonnali beszedési megbízás teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás
alapján ‚j-Iálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése - KMO2OI-I5NETA1 1 - 2. részteljesítés alapján „Kormányzati intézmények
telephelyein végberendezések modernizációja projekthez kapcsolódóan a Legfőbb
Ugyészségnek a redundáns NTG csatlakozáshoz CE eszközök beszerzése” tárgyú, a
2-03744-000-2013 számon megkötött szerződés alapján a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. az ellenszolgáltatás teljesítésével a Kbt. 305. ~ (6)
bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem
bekövetkezésekor a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a
Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2013. július

vezérigazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Fizető fél számlatulajdonos

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgúltató

Zártkörücn Muk&18 Részvénytársaság

1081 Budtpest, Ciokonsi utca 3





III. Műszaki leírás

KIÍRÁS tárgya: Kormányzati intézmények telephelyein végberendezések
modernizációja projekthez kapcsolódóan a Legfőbb Ügyészségnek a redundáns
NTG csatlakozáshoz CE eszközök beszerzése

1.1 Általános elvárások

Ajánlatkérő redundáns hálózati elérés megvalósítása céljából 144 db eszköz cseréjéhez
szerez be eszközöket a Jelen eljárás eredményeként.
Az eszközöknek teljes körűen illeszthetőnek kell lennie a NISZ központi menedzselő és
authentikációs rendszeréhez.
Az ajánlott termékek csak úJ, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök
lehetnek.

1.2 Ajánlat tartalma

Nyertes ajánlattevő a következő termék szállítását kell vállalja az alább szereplő
mennyiségek és határidők betartásával.

A szállítandó eszköznek az alábbi követelményeket kell teljesítenie:

1.2.1 Általános elvárások

. A megajánlott eszköz nem lehet az adott gyártónál kifutóként semmilyen módon
megjelölt eszköz, mivel legalább S éves fenntartási időszakra tervezett.

. A beszerzendő hálózati berendezésnek 19’-os rack szekrénybe szerelhetőnek kell
lennie és ehhez rendelkeznie kell a rögzítéshez szükséges elemekkel is.

. A beszerzendő hálózati berendezésnek a magyar szabványnak megfelelő
érintésvédelmi minősítéssel kell rendelkeznie.

. Az eszközöknek illeszthetőnek kell lennie a jelenlegi CISCO Works (LMS 3.2
verzió) menedzselő és monitorozó rendszerekhez.

. Szállítónak biztosítania kell, hogy az ÚJ eszközök illeszthetők legyenek a NISZ
menedzselő rendszerében

. Az üzembe helyezés támogatásához szükséges labor vizsgálatok elvégezhetősége
érdekében elvárt dedikált gyártói szintű mérnöki támogatás. A támogatás
helyszíne: Budapest Róna utca 54-56, 40 mérnökórában.

. Az Ajánlatkérő szakembereinek üzemeltetésre való (elkészítését biztosítania kell
az alábbiaknak megfelelően;
Biztosítja az üzemeltető személyzet számára az elengedhetetlen tudástranszfert,
hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.30-ig tartó időszakban,
2x4x8 órában, két turnusban (8-8 fő), adminisztrátori szinten, tematikát
előzetesen egyeztetve. A tematika előzetes egyeztetése akként történik, hogy
Ajánlattevő köteles a tematika tervezetét legkésőbb a szerződéskötést követő 2.
munkanapon az Ajánlatkérő részére benyújtani. Ajánlattevő köteles a
felkészítésen Jelenléti ívet vezetni, valamint a felkészítés anyagát nyomtatott és
CD formátumban Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A 2x4x8 órás felkészítés alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy Ajánlattevő 2 turnusban,
négy munkanapon köteles 8-8 órás felkésztést tartani az üzemeltető személyzet
számára.

. Biztosítsa lehetőleg közvetlen gyártói support lehetőségét, bővebb hozzáférési
lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz,
szoftverfrissítéseihez.



A nyertes Ajánlattevőnek vonalkódos, leltárszárnos matricát kell minden eszközre
elhelyeznie a szállítás előtt. A matricát az Ajánlatkérő biztosítja a szerződéskötést
követő második munkanapon. Az Ajánlattevőnek a felragasztott matricákon
szereplő leltári számot és az eszközök gyári számát összerendelő elektronikus ás
papír alapú listát kell az Ajánlatkérő részére biztosítani a teljesítés időpontjával
egyidőben. A matricákat az eszközökön Jól látható helyre kell feltenni (p1. az
eszköz hátoldalára), úgy, hogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem
okozhat és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat le

Az eszközökkel kapcsolatos további részletes elvárásokat következő fejezetek
tartalmazzák.

1.2.2 Elvárások az NTG csatlakozást megvalósító 33 db nagyobb kapacitású
router-rd kapcsolatban

Hardveres elvárások:

Legalább 3 darab réz 10/100/1000 0 alapú interfésszel rebdelkezzen
Az eszköz adatátviteli teljesítménye 64-byte-os csomagok esetén legalább

350 kpps
Titkosított forgalmak hatékony kezelésére hardware-es támogatás

Funkció elvárások:

. Alapvető routing támogatás: BGP, OSPF, RIP, (IPv4/IPv6-ra is) több VPN kezelése

esetén, VPN-enként is

Q0S támogatás (mintakonfigurációt kérjük megküldeni a kiemelt pontokra)

Az eszköz támogasson legalább 2 logikai szintű hierarchikus Q0S-t az
összes (bármely) vonali kártya portján, a fizikai, port-szintű
csomagbesorolás (queuing) felett az összes megkövetelt fizikai, ill.
subinterface-en is
Queuing and Shaping támogatva kell legyen mind fizikai, mind logikai
interface szinten
Ugyanazon policer-en belül értelmezettnek kell lennie mind a policing-nak,
strict priority queuing-nak, mint minimum sávszélesség garanciáknak
minden interface-en (fizikai, logikai, virtuális)

o Hierarchikus policer esetén a “parent” policerben shaping, míg a
“child”-ban vegyesen strict priority, policing, queuing támogatás

o Minimum sávszélesség garantálása bármely forgalmi osztály esetén min.
10kbps-os lépésekben legyen lehetséges

o Az interfészeken legyen lehetséges az IPv4 DSCP alapú osztályba sorolás
o Az interfészeken legyen lehetséges az IPv4 IP Prec alapú osztályba sorolás
o Az interfészeken legyen lehetséges az IPv4 Source and destination IP

address alapú osztályba sorolás
o Az interfészeken legyen lehetséges az IPv6 Source and destination IP

address alapú osztályba sorolás
o Az interfészeken legyen lehetséges layer 4 TCP/UDP port number

alapú osztályba sorolás mind IPv4, mind IPv6 esetén
o Az interfészeken legyen lehetséges az IPv6 Traffic Class alapú

osztályba sorolás
o Az osztályozás alapján az eszköznek képesnek kell lenni alkalmazni

torlódás elkerülő eljárásokat
o Legyen lehetőség a kilépő forgalmak formázására port, subinterfész, logikai

interfész alapon is
o Legyen lehetőség a belépő forgalmak korlátozására a DSCP mező alapján



A be- és kilépő forgalmak megjelölése legyen lehetséges az interfészeken
az RFC2697 és RFC2698 ajánlások alapján, és a megjelölések alapján a
forgalmak korlátozását is biztosítani kell tudni.

. Multicast támogatás (több VPN kezelése esetén ‚ VPN-enként is)

Protocol Independent Multicast-Sparse Mode - RFC2362, RFC46O1
PIM SSM - RFC3569

o Internet Group Management Protocol Version 2 - RFC2236
o Internet Group Management Protocol Version 3 - RFC3376

. IPv6 támogatás

Biztonsági funkciók:

. IPSec VPN támogatás

AES 128/256, 3des szimmetrikus titkosítási algoritmusok támogatása

Szükséges, bogy a szállító a vonatkozó gyártói dokumentációk
megadásával egyértelműen bizonyítsa, bogy a jelenlegi a hálózatban
működő Cisco eszközökkel (ASR 1002) VPN és routing tekintetében, VTI,
mind pedig Crypto Map IPSec módozatokkal problémamentesen együtt
tudjon működni

Multi VPN környezetben VPN-enként biztosítandó az IPSec funkció

támogatás

SSL VPN támogatás

. PSK és tanúsítvány alapú VPN authentikáció támogatása (X509)

. Beépített NAT, PAT funkció

. Dynamic Multipoint VPN (DMVPN): Dinamikus több pontos VPN kiépítés lehetősége

Menedzsment funkciók:

. AM rendszerbe történő illesztés (TACACS+)

. Syslog küldés (TCP protokollon keresztül is)

. SNMP vl,v2c,v3 támogatás

. SNMP trap

. Forgalmak, stream-ek valós idejű monitorozás forgalmi adatainak gyűjtése,

együttműködve a Netflow collectorral, vagy adatgyűjtő szerver és alkalmazás

biztosítása, amennyiben az összegyűjtött adatok nem illeszthetők a jelenleg

alkalmazott Netfiow collector-hoz

. Hálózati alkalmazások és szolgáltatások aktív figyelése RMON ( 4 group)

(késleltetés, csomagvesztés, jitter)

DHCP server, kliens, helper támogatás

Hibaelháritás támogatási funkciók:

Részletes hibakeresés (debug)

csomagszintű monitorozási lehetőség

Környezet, amelybe illesztése elvárt:



Illeszkednie kell a több 100 végpontos Cisco környezethez mind router, mind switch

környezetet tekintve:

VPN együttműködés olyan VPN megoldással, amely támogatja a

hangszolgáltatáshoz elengedhetetlen Q0S-t IPSec felett

SLA mérési együttműködés a Cisco routerekkel

1.2.3 Elvárások az NTG csatlakozást megvalósító 111 db kisebb kapacitású
router-rel kapcsolatban

Hardveres elvárások:

. WAN interfész: legalább 1 darab réz 10/100/1000 és ldarab réz 10/100
alapú ethernet interfész,

. LAN interfész: legalább 8 darab réz 10/100 alapú ethernet interfész

. Az eszköz adatátviteli teljesítménye 64-byte-os csomagok esetén legalább
100 kpps

. Hardveres tikosítás gyorsítás

. USB port eToken-hez, boot-oláshoz és a konfiguráció betöltéséhez.

Funkció elvárások:

. Támogassa a RIPv1 és RIPv2 (Routing Information Protocol) protokollokat

. GRE multipoint GRE (Generic routing encapsulation) támogatása

. Támogassa a 802.ld (Spanning Tree Protocol) protokollt

. Támogassa L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) protokollt

. Támogassa L2TPv3 (Layer 2 Tunneling Protocol Version 3) protokollt

. NAT (Network Address Translation) támogatása

. Támogassa a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) protokoilt, szerver,
közvetítő (relay) és kliens funkcióban.

. Támogassa a DNS (Dynamic Domain Name System) funkciót

. Támogassa a DNS Proxy funkciót

. Támogassa a Access control lists (ACL5) funkci6t

. Támogassa a IPv4 és IPv6 Multicast funkci6t

. Támogassa az OSPF (Open Shortest Path First) protokollt

. Támogassa a BGP (Border Gateway Protocol) protokollt

. Támogassa a VRFI (Virtual Route Forwarding) Lite funkciót

. Támogassa a NHRP (Next Hop Resolution Protocol) protokollt

. Támogassa a WCCP (Web Cache Communication Protocol) protokollt

QoS támogatás részletezés az alábbiakban:

. LLQ (Low-Latency Queuing) támogatása

. CBTS (Class-Based Traffic Shaping) támogatása

. CBTP (Class-Based Traffic Policing) támogatása

. PBR (Policy-Based Routing) támogatása

. Class-Based Q0S MIB támogatása

. A CoS (Class of service) és DSCP(differentiated services code point összerendelés
támogatása.

. LFI (Unk fragmentation and interleaving) támogatása

. RSVP (Resource Reservation Protocol) támogatása

. RTP (Real-Time Transport Protocol és cRTP fejléctömörítés támogatása

. Diff5erv (Differentiated Services) támogatása

. QoS előosztályozás és előtördelés (preclassify and prefragmentation) támogatása



. Hierarchikus QoS támogatás

IPv6 támogatás részletezés az alábbiakban:

. IPv6 név feloldás (name resolution) támogatása

. IPv6 statisztika támogatása

. ICMPv6 (Internet Control Message Protocol Version 6) támogatása

. IPv6 DHCP támogatása

. OSPFv3 támogatása

. BGP4+ támogatása

. IPv6 PMTU (path maximum transmission unit) funkci6 támogatása

. IPv6 Neighbor Discovery

. IPv6 Multicast Routing

Biztonsági funkciók támogatása részletesen az alábbiakban:

. SSLVPN biztonságos távoli elérés támogatása

. Hardveresen támogassa a DES, 3DES, AES 128, AES 192, and AES 256
eljárásokat

. PKI (Public-key-infrastructure) támogatása

. IPsec támogatása legalább 50 tunnel-ig

. VPN kliens és szerver funkció támogatása

. NAT (Network Address Translation) transparency

. Dinamikus több pontos VPN kiépítés lehetősége

. IPsec megszakadásmentes átkapcsolásának támogatása

. Multi VPN környezetben VPN-enként biztosítandó az IPSec funkció támogatás

. IPsec támogatása IPv6 protokollon
.

. HTTPS (Secure HTTP), FTP, and Telnet Authentikáció Proxy funkció támogatása

. Dinamikus és statikus port védelem támogatása
Menedzsment funkciók:

. Telnet SNMPv3, SSH, CLI, és HTTP menedzsment támogatás

. RADIUS and TACACS+ támogatás

. Out-of-band menedzsment ISDN S/T porton vagy külső modemmel virtuális

auxiliary porton keresztül

. DHCP támogatás

. Forgalmak, stream-ek valós idejű monitorozás forgalmi adatainak gyűjtése,

együttműködve a Netfiow collectorral, vagy adatgyűjtő szerver és alkalmazás

biztosítása, amennyiben az összegyűjtött adatok nem illeszthetők a jelenleg

alkalmazott Netflow collector-hozHálózatialkalmazások és szolgáltatások aktív

figyelése (késleltetés, csomagvesztés, jitter)

. Részletes hibakeresés (debug)

csomagszintű monitorozási lehetőség

HA (High availablity) funkciók:
. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) protokoll támogatása (RFC 2338)

Környezet, amelybe illesztése elvárt:



. Illeszkednie kell a több 100 végpontos Cisco környezethez mind router, mind

switch környezetet tekintve:

VPN együttműködés olyan VPN megoldással, amely támogatja a

hangszolgáltatáshoz elengedhetetlen QoS-t IPSec felett

SLA mérési együttműködés a Cisco router-ekkel

1.3 Ajánlatkérő feladatai

Az Ajánlatkérő központi raktárában munkanapokon az eszközök átvételét biztosítja,
hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30-ig pénteken 8.00-14.30-ig időszakban.
Az eszközök kiszállítási helyszíne a Megrendelő által szerződéskötéskor megadand6
telephely(ek).
Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.

1.4 Ajánlattevő feladatai

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő hálózati eszköz szállítása a
meghatározott határidőknek megfelelően, a megadott telephely raktárába hétfőtől
csütörtökig 8.00-16.30-ig pénteken 8.00-14.30-ig tartó időszakban.

1.5 Garanciális feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
hardver és szoftver garanciáját a kiszállítástól számított 1 évig, az eszközök árába
beleértve.

1.6 Egyéb a garanciával kapcsolatos feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
hardver és szoftver garanciáját a kiszállítástól számított 1 évig díjmentesen
munkanapokon, munkaidőben — telefonos, fax és email alapú csatornákat biztosít a
szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.

. A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé

. Ajánlattevőnek a hibabejelentéstől számított 24 órán belül (vagy a következő
munkanapon a bejelentésnek megfelelő óra.perc időpontig) csereeszközt kell
biztosítania az Ajánlatkérő budapesti telephelyén (pontos helyszín a szerződésben
lesz megadva), amely a meghibásodott eszközzel teljesen mértékben megegyező

. A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell
lennie a szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen díj
nem számítható fel.

. A szoftver frissítéseket web oldalról letölthető módon kell biztosítani.
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69 797 139 Ft 6 418 0,78%Szerződés KMO1O8NETII11 Kft-HUMANsoR KR- 000 Ft
LAN KR-MONTANA

Részteljesités 2 2. rtÁltalános X 2013.07.21 X 9000000 1434918571 691 018 15,94%000Ft Ft

NET2OII-KFKI 9 000 000
Szerződés KMO2O1NETÁII Rendszerlntegréclós X 000 Ft 133 215 869 Ft 88 383 1,48%

Zrt-RacloNet Zrt

NET2OÍ1-M&S irt-
Szerződés KMO2O2NETÁ11 NET54 KR- 9 000 000 64 968 909 Ft 70 869000 Ft

Signalmik KR

NET2OI.1-
Bravogroup ~ 000 00

132 874 433 FtSzerződés KMO2O3NETÁ11 Rendszerhéz KR- X 000 Ft
Selectrade Digital
KR
NET2O1I-EURO
ONE-FEFO

Szerződés KMO2O4NETÁ11 NETvIsor-RUFUSZ- x 9000 000 52 626 366 Ft000 Ft
S&T-Szlntézls
Szinva Net-Telvice

Nrr2011-Delta
Szerződés KMO2O5NETÁ11 Systems Kit-ALOHA X 9000 000 144 492 029 Ft

Informatika KR-Bull 000 Ft
Magyarország KR

NET2O11-SCI-
DIGITAL-PNC

Szerződés Kr4O2O6NETÁ11 synergon x 9 000 000 92 693 935 Ft 107 896 1,03%000 Ft
Rendszerintegrátor
Kft

NET2O11-A bacomp

Szerződés KMO2O7NETÁ11 RI Kft-Assono X 9 000 000 78 186 005 FtMagyarország KR- 000 Ft
Profitexpert KR

NET2O11-BSSM
Magyarország KR
AQUIS Inrormatika 9 000 000

Szerződés KMO2O8NETÁ11 Zrt-M&M Computer X 000 Ft 32 383 152 Ft 22 583 ‚36%
Kft-SySTrans
Rendszerinteg rá tor

~t Kft

NEr2O1I-MONTANA

zerzes.gov.hulportalM’ebPartsIKOzbeszIEl]arasIFdjesuieS.OSPIQEU ID=236
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Szerződés KMO2O9NETÁ1I Kft-AphaNet Kft- x 9 000 000 137 296 597 Ft000 FtHUMANsoIt «t-LAN
Kft
NET2O1 1-Answare
Kft-AugmentltT Kf~- ~ o’o 000

29 472 66t FtSzerződés KMO21ONETÁ11 Euroway 000 Ft
Networking Kit
Kanceiiár.hu Zrt
NET2OI1-Enterprlse g 000 000

177 677 106 FtSzerződés KMO21IN&TÁII Communications 000 Ft
Magyarország Kft
NET2O11-WSH Kit-

Szerződés KMO212NETÁ1I Fiaxcom Zrt-Nádor 9 000 000 265 087 130 Ft000 FtRendszerház Kit

NET2O11-Fornax
Szerződés KMO213NETÁ1I Zrt-Kapsch KIt- 9 000 000 14 710 726 FtNexUraone 000 Ft

Magyarország KIt
NET2O11-ICTS

Szerződés KMO214NETÁII Hungary Kit- ~ 000 000 30 768 941 Ft000 FtPOLYGON Kit

NET2O11-R+R
Periféria Kft-Kventa 9 000 000Szerződés KMO215NETÁ1I Kft-Tigra Computer 000 Ft 48 464 711 Ft
ás Irodatechnikal
Kit

w~vJczbeszerzes.govMLWport~M’ebPartsM0zbesz/EIjarasűdjesuIeaaspx?ELJ iD=236
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TeFesítést I azoló Bizonylat
Készült

Jelen vannak:

Dátum:

Váflalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen TIB aláírója)

Ugyfél száma:

Megrendelő: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen T~ jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Megrendelő igazolja, bogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be
a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: I
a szerződésben meghatározou e~.’éb devizában I Devizanem: I Erték: I
Az elfogadott teljes ítésbő I visszatartott Esedékessége
(jóteljesítési) garancia Ft: (dátum):

—

NISZ Ncnueti lnfokommunik&iós Szolgáltató Zártkörűen Működő Ré&vénytár~~g
1081 Budapest, Csokonai u.3. Telefon: +36-l-459-42~ Fax: +36-l-303-1CCO

UI’ ‚v.nis:.bu

NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

Hely:
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‚%ttNISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKACIÓS 6 számú mellékelt
SzOLCALTATÓ iRt

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Euroway Networking Infokommunikációs Euroway Networking Kit.
Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
CéRjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb

szám (megfelelő aláhúzandó): Cg.01 -09-72754 1

Adószám: 13287041-2-41 Uniósadószám: HU13287041
Kapesolattartó adatai

Név: Megyesi Zoltán Beosztás: Ügyvezető igazgató

Telefonszám: +36-30-924-3751 E-mail cím: megyesi.zoltan~euroway.hu
Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1042 Budapest, István Út 51-53. 03. em.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, írónyítószám, város, utca, házszám):

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

Cégnév:

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

Számlavezető bank
Neve; Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10100840-59884000-01000007 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-el kell
beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t) -

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

fejezet, 169.~.(p,g,)]; NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
l69.~.(n)]: NEM fejezet]; NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján;

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM törvény]: NEM

Dátum: 2013. július 1.

Cégszerű aláírás: (b~....’2 tr~

.—‚




