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Szerződés nyilvántartási szám: 1010286

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikúciós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Nyrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Koncz András gazdasági vezérigazgató-helyettes és Kopcsányi Tibor, beszerzési
és logisztikai igazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 100141
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
Cégjegyzékszám: 01-10-044852
Adószám: 12928099-2-44
Bankszámlaszám: 10918001-00000068-773830003
Képviseletében eljár: Balogh Attila, ágazatigazgató és Barta László, projekt és szolgáltatás igazgató
mint Eladó

RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 100082
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A-
Cégjegyzékszám: 01-10-045565
Adószám: 13846606-2-44
Bankszámlaszám: 10102093-56990600-01000008
Képviseletében eljár: Domokos István igazgatósági tag
mint Eladó

STORM HOLDING Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200524
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A-
Cégjegyzékszám: 01-10-046908
Adószám: 23092475-2-43
Bankszámlaszám: 10102093-05801500-01003003
Képviseletében eljár: Domokos István igazgatósági tag
mint Eladó

VRS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200814
Székhely: 1026 Budapest Pasaréti út 83.
Cégjegyzékszám: 01-09-204257
Adószám: 25176670-2-41
Bankszámlaszám: 12100011-17649418-00000000
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Képviseletében eljár; Kárpáti Péter György ügyvezető
mint Eladó

Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Korlátolt Felelősségíí Társaság
KEF azonosító; 200598
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 3/A.
Cégjegyzékszám: 01-09-995180
Adószám: 24197920-2-43
Bankszámlaszám; 10102093-23976800-01003003
Képviseletében eljár; Kárpáti Péter György ügyvezető
mint Eladó

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által
TED 2015/S 095-172094 (2015.05.19.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 3. része (Homogén I. kategória) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó
között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KMO3OI-1ONH-flS
Ki”l aláírásának dátuma: 2015 december 12.
KI”I időbeli hatálya: 2019. december 12.
KM keretösszege: 15.000.000.000,- Ft ± AFA

2. A szerződés tárgya

2.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú
mellékletben nevesített, jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott követelményeknek
megfelelő termékek szállítását. A szerződés keretében szállítandó termékek megnevezését,
mennyiségét, egységárát, árát a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2.2 A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a T-Systems Magyarország
Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen szerződés
létrejöttét követő 20. munkanapig kell leszállítania és Vevőnek átadnia. Vevő a teljes mennyiség
vonatkozásában előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye

4.1 Eladónak a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékeket Vevő 1106
Budapest, Maglódi út. 6. szám alatt található raktárába kell leszállítania.
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5. A teljesítés módja

5.1 Eladó a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban,
vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy
azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

5.2 Eladó valamennyi termékhez köteles annak rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi
tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), dokumentumot, így különösen kezdési
(használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótáflásra vonatkozó okmányokat, valamint a
műszaki leírást mellékelni, illetőleg elektronikus úton Vevő számára elérhetővé tenni. A
jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni az átadott eszköz gyári számát és a
jótállás időtartamát.

5.3 Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken a
vonalkódot Jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy azok üzemszerű
működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.

5.4 Eladónak Jelen szerződés aláírását követő két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő Jelen szerződés 15.1 ab) pontjában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell
vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás
átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége).

5.5 Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződés 15.1 ab) pontjában megnevezett kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az
értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék tényleges átvételét a
leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a
termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.6 Eladó az 5.5 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készü It kimutatást,
melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- termék megnevezése,
- termék gyári száma,
- termék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást
nem küldi meg Vevőnek.

5.7 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a
késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban sz esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül
is ismernie kell.

5.8 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegáHapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.9 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy
alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. * (2)-(4)
bekezdésének rendelkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni.

3



5.10 Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.11 Eladó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. ~ (5) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

5.12 Eladó Jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 3. számú mellékletében található.

5.13 Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó
egyidejű késedelmét kizárja.

6. A fizetendő ellenérték

6.1 Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az I. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2 Eladót megillető díj teljes összege: 12.020.300,- Ft ± ÁFA, azaz tizenkettőmillió-húszezer
háromszáz forint ± általános forgalmi adó.

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

6.3 A 6.2 pontban meghatározott nettó szerződéses ár tartalmazza mindazon díjak, költségek,
ráfordítások ellentételezését, amelyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerülnek. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza különösen a behozatallal, a
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja Vevő általi beszerzések általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ± AFA. A közbeszerzési díjat a Vevő
közvetlenül a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak fizeti meg.

7. Fizetési feltételek

7.1 Vevő jelen szerződés teljesítésével összefűggésben előleget nem fizet, Eladó előleget nem
kérhet.

7.2 Eladó — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. ~-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Vevő számláját kizárólag az
Art. 36/A. @-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni. Amennyiben
nem szerepelnek az Art. 36/A. *-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles
benyújtani a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű együttes
nemleges adóigazolást. Az adóigazolás beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5.
munkanap. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő fizetés elmaradás a Vevő számára
következménnyel nem jár.

7.3 Eladó a jelen szerződés 6.2 pontjában meghatározott díjra számla ellenében jogosult, amit a
Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül
állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Jelen szerződés teljesítésével összefüggésben Eladó
egy számla benyújtására jogosult.
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7.4 Eladói jelen szerződés 6.2 pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt
teljesítését követően jogosult (Jelen szerződés 9. pontja). A számlán csak a KM hatálya alá
tartozó termékek szerepelhetnek.

7.5 Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő
teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a megfelelően kiállított és aláírt teljesítést
igazoló bizonylat alapján kiállított számla szerint, a kézhezvételtől számított 30 napos fizetési
határidővel kerül sor. A számla kötelező melléklete a Vevő által kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet).

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

7.7 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
szerződésben a számla megküldésére meghatározott címre nyújtja be (7.8 pont), vagy a számla
egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.8 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladónak a számlát a Vevő nevére, a Vevő postauiók
címére (1389 Budapest, Pf.: 133.) kell küldenie.

7.9 Eladónak a számlát az alábbiak szerint kell kiállítania:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, VTSZ/SZJ1TEAOR

számát,
- Vevő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámot,
- fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot;
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámiaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- a számlának meg kell feleh~ie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. *-a szerinti előírásoknak.

7.10 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

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

7.12 Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

7.13 A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

7.14 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő ajelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében a teljesítés helyén veszi ár hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-
12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja
le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A
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szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.

8.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni
- papír alapon ajelen szerződés 5.6 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott

adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is,
- a Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott berendezések. vonatkozásában

alábbi dokumentumokat tartalmazó elektronikus adathordozót:
V a hálózati eszköz által támogatott gyártó specifikus SNMP MIB-ek,
V parancssori interfész esetén a platform specifikus parancsokat tartalmazó

dokumentáció, melyben egyértelműen definiálni kell az egyes parancsok és a
parancsokra kapott válaszok jelentését és azok szintaktikáját.
a hálózati eszköznek és moduljainak dokumentációja, melyből egyértelműen
kiderülnek a modellezéshez szükséges információk (p1. slotok száma és típusa,
modulokon portok száma és csatlakozók típusa, eszköz és modul méretek és pozíciók,
stb.).

Az átvétel megkezdésének feltétele a fentiekben meghatározott dokumentumok átadása.

8.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett memiyiséggel,
- Eladó jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges,

valamint Vevő által előírt tartozékokat,
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat

átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
- a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen

szerződés 5.3 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 (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint
jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadbatja az alábbi esetek
bármelyikének bekövetkezése esetén:

a) Eladó nem jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott

előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használathoz szükséges tartozékokat (ideérve Vevő által előírt tartozékokat is),
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű

használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét sem,

I) Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,

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

8.5 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,
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- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma, amelynek
átvételét Vevő megtagadta,

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

8.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre a 8.1-8.5 pont valamint Jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

8.7 Bármely nem szerződésszerű teljesítés Jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed.

A licencek átadására vonatkozó speciális szabályok

8.8 Vevő a jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott licenceket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át az eszközök szállításával egyidejűleg.

8.9 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a licencek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó
különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni’:

— licencigazolást (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
— a licencelt szoi~ver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
— a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)
— jótállásra vonatkozó dokumentumot.

8.10 Eladó köteles továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást Vevő
részére a teljesítés során megadni.

8.11 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges előző pont szerinti
dokumentumokat átadta-e. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem
teljes körűen adta át a licencek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
dokumentumokat.

8.12 Az átadás-átvételi eljárásra a továbbiakban az eszközök átadására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni

9. Teljesítésigazolás

9.1 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult, valamint
Eladó átadta Vevőnek a jelen szerződés 10.4 pontjában meghatározott elérési utat.

9.2 Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átvételt igazoló
szállítólevél(ek) egy példányát valamint a jelen szerződés 10.4 pontjában meghatározott elérési
út átadását igazoló vevői nyilatkozatot, melyek átvételét követő 5 napon belül Vevő kiállítja a

1 Amennyiben értelmezhető.
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teljesítést igazoló bizonylatot (továbbiakban T~, melynek mintáját jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza). A szállítólevél, valamint az előzőekben meghatározott Vevői
nyilatkozat a TIB mellékletét képezi.

9.3 Vevő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához
szükséges, jelen szerződés 9.2 pontjában meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljes
körűen adja át

10. JótáHás, jótállás körébe tartozó hibajavítás

10.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást (garanciát)
vállal. Ajótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 4.
számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki specifikációnak.

10.3 Eladó jótállás keretében biztosítja a jótállási idő alatt Vevő hozzáférését a termékek gyártója
által jelen szerződés keretében szállított termékekhez kiadásra kerülő szoftverüissítésekhez,
hibajavításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz. Eladó jótállás keretében közvetlen
kapcsolatot biztosít továbbá Vevő számára, melyen keresztül Vevő minden nap 00:00-24:00 óra
között a jelen szerződés keretében szállított termékek gyártójánál bejelentheti azok
meghibásodását illetőleg azok működésével kapcsolatos problémákat, valamint igénybe veheti a
Jelen pontban meghatározott szolgáltatásokat.

10.4 Eladó a 10.3 pont szerinti kötelezettsége teljesítése keretében jelen szerződés aláírását követő 10
napon belül megadja Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal
együtt), mely a jótállás időtartama alatt lehetővé teszi a Vevő számára a jótáflás keretében
nyújtott valamint a 10.3 pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

10.5 Hardverhiba esetén, ha a hiba bejelentése (a 10.4 pontban megadott elérési úton) munkanapon
15:00 óráig megtörténik, a meghibásodott termék helyett új, a meghibásodott termékkel azonos
gyártmányú, típusú terméket (továbbiakban: csereeszköz) kell Vevőnek feladni a hibabejelentés
napján a hibabejelentésben megadott címre. Hardverhiba esetén, ha a hiba bejelentése (a 10.4
pontban megadott elérési úton) munkanapon 15:00 órát követően történt, a hibabejelentést
követő munkanap 17:00 óráig kell az előzőekben meghatározottak szerint csereeszközt feladni
Vevőnek.

10.6 A csereeszközök jótállására jelen 10. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A kicserélt hibás
termékek az Eladó tulajdonába kerülnek.

10.7 Szoftverhibát Vevő az Eladó által megadott elérési úton (jelen szerződés 10.4 pontja) jelenthet
be a meghibásodott termék gyártójánál. Szofiverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

11. Kötbér

11.1 Amennyiben Jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidő lejártáig olyan okból,
amelyért Eladó felelős jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek átadás-
átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi
kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kőtbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
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11.2 Hibás teljesítés esetén Eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke (a 11.3
pont szerinti eset kivételével): a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a 11. napjától napi
1%. A hjbás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér
alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.3 Amennyiben a termékről az üzembe helyezését követően megállapítást nyer, hogy az nem Felel
meg a termékre jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott követelményeknek, Vevő
— kártérítési igénye érvényesítése mellett — választása szerint:
a) hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, melynek mértéke a műszaki követelményeknek

meg nem felelő termék(ek) nettó értékének 15 %-a, vagy
b) a meghiúsulás j ogkövetkezményeinek alkalmazása mellett elállhat a műszaki

követelményeknek meg nem felelő termék(ek) vonatkozásában (részleges elállás). A
meghiúsulási kötbér mértéke a műszaki követelményeknek meg nem felelő termék(ek)
nettó értékének 20%-a.

Eladó jelen pont szerinti eset (az üzembe helyezését követően megállapítást nyer, hogy a termék
nem felel meg a rá jelen szerződés 4. számú mellékletében meghatározott követelményeknek)
bekövetkezésével összefüggésben Vevőnél felmerülő minden kárt köteles megtéríteni.

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

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

11.6 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani Kbt. szabályainak betartásával.

11.7 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem
mentesíti a teljesítés alól.

12. Felhasználói jogok, jogszavatosság

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

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

12.3 Amennyiben harmadik személy olyan jogsértésből következően, amelyért Eladó felelős
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt,
illetve egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a
perbehívást elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői
jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja.
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Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem
megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

12.4 Jelen pontban (12. pont) szabályozottakat kell alkalmazni ajelen szerződés keretében szállított
termékekben található szoftver licencekre is.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 132. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

13.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok néllcül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) a jelen szerződés 11.2 pontjában szabályozott esetben a hibás teljesítési kötbér eléri a

maximumot,
d) Eladó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

13.4 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatályú felmondással, a Kbt. 125. ~
(5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen
pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

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

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

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

13.8 Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerződijogi rendelkezések hatályát nem érinti.

14. Titoktartás

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

14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
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14.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti
meg.

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

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

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Vevő részéről:
b) Vevő részéről:

aa) Altalános kapcsolattartó
Név: Matyák László
Beosztás: szolgáltatásmenedzser
Telefonszám: +36 1 896 2763
Mobiltelefon szám: ±36 30 724 7573
E-mail cím: matyak.laszlo~d2nisz.hu

ab) Kapcsolattartó vonalkódozással, szállítással kapcsolatos kérdésekben:
Név: Szabóné Onódi Tünde
Beosztás: eszköz-.és raktárnyilvántartó
Telefonszám: ±36 1 7951883
Mobiltelefon szám: ±36 70778 8199
E-mail cím: SzaboneOnodiTundet~nisz.hu

c) Eladó részéről:
Név: Imre András
Beosztás: projekt koordináló munkatárs
Telefonszám: +36 30 804-8605
Mobiltelefon szám: ±36 30 286-0639
E-mail cím: imre.andrasc24t-systems.hu

15.2 Jelen szerződésben Vevő részéről együttesen teljesítés igazolására jogosult személyek:
Név: Bene János
Beosztás: ügyfél és szolgáltatásmenedzsment igazgató
Telefonszám: ± 36 1 795 7254
Mobiltelefon szám: ± 36 961 3437
E-mail cím: Bene.Janos.Zsolt@nisz.hu

Név: Roleez József
Beosztás: alapszolgáltatások menedzsment osztályvezető
Telefonszám: +36 1 795 7255
Mobiltelefon szám: +36 30 990 1626
E-mail cím: Holecz.Jozsef@nisz.hu
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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
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik
Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

15.4 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.

15.5 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. Ra a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az hatot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az hatot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

15.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint 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 Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

16.2 Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik
feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, főldrengés, 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;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3 A vis maiornak közvetlen összefiiggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összeMggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

16.4 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos
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utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben
az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

16.5 A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, bogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

16.6 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

választása szerint — a szerződéstől elállni vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez
esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

17. Vegyes rendelkezések

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

17.2 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. Jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az
alábbi melléklet

1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (TIB minta)
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Műszaki követelmények (közbeszerzési műszaki leírás)

17.3 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek 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.

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

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

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

17.7 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.
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Jelen szerződés 17 számozott pontból és 4 számozott mellékletből áh, 5 eredeti példányban készült,
melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek eholvastak, megértettek, és
mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

~Qc)(& ot. cL’
Budapest, 26+deeemb& ....

..

Koncz András, Kopcsányi Tibor
gazdasági vezérigazgató-helyettes, beszerzési és

logisztikai igazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Vevő

Budapest, 2017. december .Q.~

Balogh Attila, B~4rta László
ágazatigazgató, projekt és ~zo1gáltatás igazgató
közös ajánlattevők meghatalmazott képviselői

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Eladó

~‘SystemS~
~

j~i~rJ.1tr ~21~
~ ‚Qg~soo~oooO00b~T3830003
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1. számú melléklet a1010286

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

számú szerződéshez

KEF kód Egységárra vetitet Közbeszerzési díjjal KözbeszerzésiMennyiségi Nettó összúr Közbeszerzési díjMennyiség (Termékazonos Termék Nettó egységár közbeszerzési díJ növelt nettó egységár díjjal növelt
egység ító) megnevezése (Ft) (2% (Ft)) (Ft) nettó összár (Ft)(Ft) összesen (Ft)

Security
Solution

SL-ASR1- License fordb 6.403.200 128.064 6.531.264 6.403.200 128.064 6.531.264
SEC-HX ASR1001-HX

and ASR1002-
HX
Cisco

‘ ASR1002-HX
ASR1002HX- Crypto 1.292.700 25.854 1.318.554 1.292.700 25.854 1.318.554

db IPSECHW= Module with
no default
throughput
100 Base-LR

4 db SFP-100-LR optücai modul 950.000 19.000 969.000 3.800.000 76.000 3.876.000(SFP+) 10 km
távolságig
100 Base-SR
optikai modul 262.200 5.244 267.444 524.400 10.488 534.888

2 db SFP-100-SR (SFP+) 300m
távolságig

Összesen (nettó): 12.020.300 240.406 12.260.706
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2. számú melléklet a 1010286 számú szerződéshez

Teljesítést igazoló bizonylat
Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a T~ aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dáturna:

Teljesítés tényleges dátuma:

Me~egyzés:

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., minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalonmak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerzó’désben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

3. számú melléklet a 1010286 számú
szerződéshez

MIE-7591 O/B15
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): T-Systems Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): T-Systems
Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyarország Zrt.

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 0 1-10-044852

Adószám: 12928099-2-44 Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai

Név: Lengyel Péter Beosztás: vezető értékesítési menedzser

Te~efonszám: ±36 1 452 1400 E-mail cím: lengyel.peter®t-systems.hu

Cím

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószánL Város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki út

Számlavezető bank

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

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: 10918001-00000068-73830003 Bankszámla devizaneme:HUF

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

fejezet, l69.~.(p,gj]:
Fordított adózás [áfa tv. 1 69.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: fejezet]: VI. fejezet]:

Milyen tevékenység alapján:

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

Dátum’

Cégszeríí aláírás:

a

...

56.

PH
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4. számú melléklet a 1010286 számú szerződéshez

NIS
NEMZETI INFO
SZOLGÁLTATÓ

OBH sávszélesség bővítés beszerzése III. ütem

Műszaki leírás

z
KOMMUNIKÁCIÓS
ZRT.
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1. Bevezető

Az Országos Bírósági Hivatal (továbbiakban: OBH) jelenleg a központi telephelyén a Szalay
utca 16. végponton 1Gbps fővonali valamint 1Gbps backup NTG adathálózati kapcsolatot
vesz igénybe. Az ügyfél jelezte, hogyjelentősen szeretnék ajelenlegi sávszélességet növelni,
ezért szükséges az L3-as eszköz licensszel történő bővítése valamint a most működő optikai
összeköttetések új optikai modulokkal történő meghajtása.

2. Feladat meghatározása
A beszerzendő eszközök fimkcionalitását és mennyiségét az alábbi táblázat foglalja össze:

Mennyiségi eltérés
Mennyiség 1db] Leírás

[db]

1 Liceusz 1

1 Titkosító modul

4 lOGE optikai SFP modul 1

2 lOGE optikai SFP modul 2

Ajánlatkérő az alábbi konf~gurációval rendelkező eszköz licensz és optikai modul bővítésére
vár ajánlatot:

‚

‚

Line tern ai ie Descrip 10!) 9uantlty
Nu bet

‘ 0 ‚ ‚~‚~0

1.0 ASRIOO2-HX Cisco ASR1 002-HX System,4x1 OGE±4x1 GE, 2xPIS, optional crypto
CON-SNT1.0.1 ASR1 O2HX SNTC-8X5XNBD Cisco ASR1 002-HX System,4x1 OGE-l-4x1 GE, 2x

ASR1 K-WAN-1.1 AGGR ASR1 k-WAN Aggregation with or without Crypto - tracking only

1.3 SLASR1-AIS Cisco ASR 1000 Advanced P Services Ucense
CON-SNT SNTC-BX5XNBD Cisco ASR 1000 Advanced IF Services1.3.0.1 SLASRIAK

M-ASR1 002HX-1.4 16GB CiscoASRlOO2-HX16GB DRAM

1.5 NIM-BLANK Blank faceplate for NIM slot on Cisco SR 4400
1.6 EPA-BLANK Ethernet Port Adapter (EPA) Blank Cover
1.7 SASR1KHXK9-166 UNIVERSAL

ASRI 000X-AC-1.9 750W Cisco ASRI 000-HX 750W AC Power Supply 2

1.10 CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.SM 2

2.1 Licensz I
‚

0 ‚
‚ ‘

Item Name Description
~0 ‚~ ~ ‚ ‘ ‘

‚ ‘ 0
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SL-ASR1-SEC-HX ] Security Solution License for ASR1001-HX and ASR1002-HX
CON-SNT-SLASRHXS J SNTC-8X5XNBD ecunty Solution License for ASR100I-HX

2.2 Titkosító modul
W4~r a ~r

~ r ~mrn
~ ~em sasq~»r ~%fla~%? °Wsj~’IsiqtS’&1& •E~ ~~iSí1III1#wssm.’as~

ASR1 OO2HX-IPSECHW Cisco ASR1 002-HX Crypto Module with no default throughput
CON-SNT-ASRIOS2H SNTC-BX5XNBD Cisco ASR1002-HX Cry

2.3 lOGE optikai SFP modul I

~
8FF lOG LR 1OGBASE LR 5FF Module

2.4 lOGE optikai SFP modul 2

3. Teljesítéssel kapcsolatos feladatok

3.1 Szállító feladatai
. Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök (több részegységből

álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges belső
kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközöket, csatlakozókat és kábeleket) és
a konligurációban megjelölt licencek szállítása az Ajánlatkérő által meghatározott Pest
megyei vagy budapesti helyszínekre, az ajánlati felhívásban meghatározott
határidőknek megfelelően.

3.2 Jótállási és üzemeltetés támogatási feltételek
. Az Ajánlattevőnek minden részteljesítés esetében biztosítania kell a megajánlott

tennékekre az ajánlati ár részét képező teljeskörű (hardver és szoftver elemekre is
kiterjedő), minimum 12 hónap jótállást és üzemeltetés támogatást. A jótállási és
üzemeltetés támogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének és
üzembe helyezésének együttes teljesülésének az időpontja.

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

. a hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia. A
hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
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o hibát bejelentő személy neve, beosztása,
o meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
o észlelt hibajelenség leírása,
o hibabejelentés száma

. Ajánlattevőnek harclver meghibásodás esetén a “Következő munkanapi csereeszköz
szolgáltatás” keretében csereeszközt kell biztosítania az Ajánlatkérő budapesti
telephelyén (pontos helyszín a szerződésben lesz megadva), amely a meghibásodott
eszközzel teljesen mértékben megegyező.

. Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás azt Jelenti, hogy amennyiben délután 3
óra előtt indul el a cserefolyamat, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha
délután 3 óra után a következő munkanapon kerül feladásra az eszköz. A
meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek kell elszállítania az Ajánlatkérő budapesti
telephelyéről (pontos helyszín a szerződésben lesz megadva).

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

. amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem
vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodott termék
cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő
viseli.

. a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így
különösen a javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat,
szállítási költséget — az Ajánlattevő viseli.

Jótállás keretében biztosítani kell továbbá:
. bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehetőség a

gyártó technikai dokumentáció ihoz, hibalistákhoz, szo fhrer&issítéseihez;
. 7x24 órában telefonos illetve email-es hozzáférési lehetőség a Gyártó szakértőihez,

akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában;
. az eszközhöz kapcsolódó szoftver&issítések díjmentes letöltési lehetősége.
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