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FOKETUSZ FŐVÁROSI
KÉMÉNYSEPRÖlPARi KFT

BUDAPEST
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a

FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-466332 
Adószáma: 12109584-2-42

Képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető önálló cégjegyzési joggal 
- a továbbiakban: Vevő -

másrészről a

Digitran Hungária Zrt.
Székhelye: 1027 Budapest, Henger utca 2/C 

Cégjegyzékszáma: 01-10-049616 
Adószáma: 26196413-2-41

Képviseli: Rátkai Péter igazgatósági tag
- a továbbiakban: Eladó -

- a továbbiakban együttesen: Felek -

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari 
Kft. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folyatott le - a Kbt. 113. §-a vonatkozó 
rendelkezéseinek figyelembevételével - „Hálózati eszközök és szolgáltatások beszerzése” 
tárgyban.

Vevő a hivatkozott közbeszerzési eljárás keretében a(z) „Digitran Hungária Zrt.” ajánlatát 
nyilvánította az eljárás nyertesének. A nyertes ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan 
mellékletét képezi.

Eladó a feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésére 
szakosodott gazdasági társaság, az elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést e 
tények ismeretében köti meg.
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1. A szerződés tárgya, teljesítési hely és határidő

1.1. Vevő megrendeli, Eladó elvállalja a jelen szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárásban a Vevő által meghatározott műszaki leírásban rögzített és 
felsorolt felszereltséggel rendelkező új, nem használt informatikai eszközök (a 
továbbiakban: „Eszközök”) és szoftvertermékek (a továbbiakban: „Szoftvereket”) 
Vevő részére történő leszállítását, valamint a jelen szerződés szerinti szolgáltatások 
(ideértve különösen, de nem kizárólagosan a tervezést, az Eszközök üzembe helyezését 
és integrálását) és egyéb kötelezettségek teljesítését. Felek rögzítik, hogy a jelen 
szerződés tárgyát képező Eszközök, Szoftverek műszaki és egyéb paramétereit, a Vevő 
által elvárt szolgáltatásokat és Vevő elvárásait a jelen szerződés 1. sz. melléklete 
tartalmazza.

Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az Eszközöket, Szoftvereket a jelen 
szerződésben foglaltak szerint a Vevő részére határidőben leszállítja és átadja, 
valamint a jelen szerződés szerinti egyéb kötelezettségeit határidőre és 
szerződésszerűen teljesíti.

1.2. Teljesítési határidők

1.2.1. Eladó a megrendelt Eszközöket legkésőbb a jelen szerződés hatálybalépésétől 
számított 4 (négy) naptári héten belül köteles szerződésszerűen leszállítani 
Vevő részére. Eladó előteljesítésre jogosult. Felek az átadás-átvétel pontos 
időpontját külön, írásban egyeztetik egymással.

1.2.2. Eladó az Eszközök üzembe helyezését és integrációját az előző bekezdés 
szerinti teljesítése vonatkozó jegyzőkönyvvel igazolt napjától számított 2 
(kettő) naptári héten belül köteles elvégezni.

1.2.3. Eladó a Szoftvereket a Felek által előzetesen egyeztetett időpontban, de 
legkorábban az 1.2.1., azonban legkésőbb az 1.2.2. pont szerinti időpontban 
köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani.

1.2.4. A kialakítandó rendszerkonfiguráció részletes tervezését a szerződés aláírását 
követően egy naptári héten belül meg kell kezdeni. A terv elkészítését a Vevő 
és Eladó munkatársai közösen végzik. Az írásba foglalt és a Vevő által 
elfogadott tervnek legkésőbb az 1.2.1. pont szerinti időpontig kell megtörténnie.

1.3. Eladó az Eszközöket és Szoftvereket az alábbi teljesítési helyen köteles átadni a Vevő 
részére, továbbá e helyszínen köteles a jelen szerződés szerinti kapcsolódó 
szolgáltatásokat teljesíteni:

1145 Budapest,
Szugló u. 9-15.

Az átadás-átvételek és a szolgáltatások teljesítése során a Vevő részéről eljáró és az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírására egy személyben jogosult személy:
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név: Zöldi-Kovács János
e-mail: zoldi-kovacs.janos@kenienysepro.hu

telefon:+36- 20-256-1821
cím: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15.

1.4. Amennyiben Eladó a jelen szerződés szerinti valamely teljesítését bármely oknál fogva 
akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Vevőt az általa 
vállalhatónak tekintett és teljesíthető új határidőről. A módosított határidő kizárólag 
abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha azt a Vevő írásban elfogadta. Felek 
rögzítik, hogy a határidő jelen pont szerinti módosítása nem mentesíti Eladót a jelen 
szerződés szerinti késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben a 
határidő-módosítást szükségessé tevő késedelem oka Eladónak felróható volt.

1.5. A tervnek megfelelő üzembehelyezést és dokumentálást az eszközök szállítását és 
fizikai átvételét követően kell elvégezni a vállalt határidőn belül. Az üzembe helyezés 
során a Vevő munkatársa(i) részt vehetnek a tevékenységben, az egyes lépések 
kivitelezését, dokumentáltságát menet közben is ellenőrizhetik.

1.6. Az 1. sz. melléklet szerinti részletes dokumentációnak tartalmaznia kell a kialakított 
rendszer részletes logikai és fizikai konfigurációját, az üzemeltetéséhez szükséges 
információkat, valamint az installáció reprodukciójához szükséges lépéseket is.

1.7. Felek rögzítik, hogy Eladót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a jelen 
szerződés nem tesz kifejezetten a Vevő kötelezettségévé. Hacsak a jelen szerződés 
kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az Eladó jelen kötelezettsége magában foglalja 
az összes olyan tételt, amelyek specifikusan nincsenek a szerződésben megemlítve, de 
minden kétséget kizáróan következnek a szerződésből, azaz olyan kötelezettségek, 
melyek a jelen szerződés szerinti teljesítések maradéktalan megvalósításához 
ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a szerződés kifejezetten említette 
volna.

II. Az Eszközök, a Szoftverek átadás-átvétele, az egyes szolgáltatások teljesítése, a 
teljesítések igazolása

II. 1. Eladó az Eszközöket és Szoftvereket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, 
a hozzájuk tartozó teljes körű dokumentációval - ideértve különösen, de nem 
kizárólagosan a használati útmutató(ka)t, valamint mindazon dokumentumot, mely a 
vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban azok Vevő általi használatához 
szükséges - egyidejűleg köteles átvételre felajánlani Vevő részére az átadás-átvétel 
során. Eladó köteles a Vevőt az átadás-átvételkor írásban tájékoztatni a jelen szerződés 
tárgyát képező Eszközök és Szoftverek lényeges tulajdonságairól és az azok 
üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről. A dokumentáció biztosítható 
elektronikus formában és/vagy biztosítható a gyártói információforrások 
megjelölésével is.

A Szoftverek esetén Eladó licenckulcsot és letöltési lehetőséget köteles biztosítani 
Vevő részére.
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11.2. Az átadás-átvétel során Felek képviselői a leszállított Eszközök (és a Szoftverek) 
tételes, minden funkciójukra kiterjedő ellenőrzését végzik el azzal, hogy a Vevőt az 1. 
sz. mellékletben foglaltak nem korlátozzák abban, hogy a mellékletben kifejezetten 
rögzített tételek ellenőrzésén túl más elemek, funkciók ellenőrzését is elvégezze és 
ezzel kapcsolatos észrevételeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítse.

11.3. Az átadás-átvétel része, hogy az Eszközök a gyártó portálján a Vevő nevére, a Vevő 
által ismert belépési azonosítóval regisztrálva legyenek, ahol ez értelmezhető és a 
gyártó erre lehetőséget biztosít (Szoftverek esetén a licenc, a verziófrissítések és a 
gyártói tudásbázis elérésére alkalmas rendszerben; hardver eszközök esetén a 
tudásbázis és a szervízbejelentések, gyártói garanciális ügyintézések kezelésére 
alkalmas rendszerben).

11.4. Felek Eszközönként és a Szoftverenként az átvétel kapcsán külön-külön 
jegyzőkönyvet vesznek fel az átadás-átvételről, melyben az átvétellel kapcsolatos 
összes lényeges körülményt rögzítik. Felek a félreértések elkerülése érdekében 
rögzítik, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv Vevő képviselője általi aláírása nem 
minősül joglemondásnak Vevő részéről.

11.5. A teljes rendszer 1.2.2. pont szerinti időpontig történő átvételének feltétele az 1. sz. 
mellékletben és az 1.6. pontban hivatkozott részletes dokumentáció Vevő általi 
elfogadása.

11.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés II.2. pontja alapján Vevő 
képviselője azt állapítja meg, hogy valamely Eszköz vagy a Szoftver nem felel meg a 
jelen szerződésben rögzített követelményeknek, Vevő - kizárólagos választása alapján 
- jogosult az Eladót felhívni az adott Eszköz átadás-átvételi helyszínről történő 
azonnali elszállítására, a Szoftverek Vevő eszközeiről vagy az Eszközökről való 
törlésére, amennyiben a hiba Eladó által a jelen szerződés szerinti átadás-átvételi 
helyszínen nem javítható. Az Eladó a hibajavítási kötelezettségének saját költségére 
köteles eleget tenni. Felek e körben rögzítik, hogy hibának minősül az is, ha valamely 
Eszköz vagy Szoftver dokumentációja hiányosan vagy nem megfelelő tartalommal 
kerül átadásra. Eladó a Vevő által meghatározott ésszerű, de 3 (három) munkanapnál 
nem hosszabb póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Eladó által a hibajavítás 
vonatkozásában minden költség és kockázat az Eladót terheli.

Felek rögzítik, hogy a póthatáridők Vevő általi biztosítása nem mentesíti Eladót a jelen 
szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól (ide értve különösen 
a felszámítható késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbért). Felek a félreértések 
elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vevő a jelen pontban rögzített, az Eladó hibás 
teljesítésével kapcsolatos, a hiba kiküszöbölését célzó intézkedések megtételére 
korlátlanul, azaz ismételten hibás teljesítés esetén is korlátozás nélkül jogosult felhívni 
Eladót a vonatkozó jogkövetkezmények érvényesítése mellett.

11.7. A kárveszély viselésének kötelezettsége az Eszközök vonatkozásában az átadás
átvételi jegyzőkönyvek Vevő általi aláírásának időpontjától száll át Vevőre.
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11.8.

III.l.

111.2.

111.3.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Eladó szerződésszerűen teljesíti a 11.1.-11.5. pontok 
szerinti kötelezettségeit, a sikeres átadás-átvételt tanúsító jegyzőkönyvek 
mindegyikének aláírását követő 5 (öt) munkanapon belül Vevő részéről az 1.3. pont 
szerinti személy teljesítésigazolást állít ki Eladó részére.

IIL Vételár

Az összesített vételár (a továbbiakban: „Vételár”) összesen 44 974 000 Ft + ÁFA, azaz 
negyvennégymillió-kilencszázhetvermégyezer forint + ÁFA.

Az Eszközök, Szoftverek és szolgáltatások részletezett vételára:

Egységár 
(nettó HUF) Mennyiség Érték (Nettó 

HUF)
Központi tűzfal (1. sz. melléklet - 2.1 
pont) 5 807 752 2 11 615 504
Kisebb irodák tűzfalai (1. sz. melléklet -
2.2.1 pont) 185 557 3 556 671
Nagyobb irodák tűzfalai (1. sz. melléklet 
- 2.2.2 pont) 1 119913 2 2 239 826
lOGbps SFP switch (1. sz. melléklet - 
2.3 pont) 3 586 881 1 3 586 881
Layer 3 switchek (1. sz. melléklet - 2.4 
pont) 2 884 900 2 5 769 800
Access switchek (1. sz. melléklet - 2.5 
pont) 1 256 476 6 7 538 856
Kis telephelyek switch (1. sz. melléklet - 
2.6 pont) 484 394 9 4 359 546
Wifi vezérlő (1. sz. melléklet - 2.7 pont) 277 374 1 277 374
Wifi Access Pont (1. sz. melléklet - 2.8 
pont) 172 326 17 2 929 542
Üzembe helyezés, integráció, 
dokumentáció elkészítése (1. sz. 
melléklet - 2.9 pont) 6 100 000 1 6 100 000
Összesen: 44 974 000

Az Eladó előlegre nem jogosult, Vevő biztosítékot nem nyújt Eladó részére.

Felek rögzítik, hogy a III.l. pont szerinti Vételár magában foglalja Eladó jelen 
szerződés szerinti feladatai - ideértve a kapcsolódó szolgáltatásokat (különösen a 
tervezést, az Eszközök üzembe helyezését és integrálását) is - határidőre történő 
teljesítésének összes költségét, valamint a Szoftverek licencdíját is; erre tekintettel 
Eladó Vevővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel 
semmilyen jogcímen nem élhet. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, 
hogy az Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő 
mindazon költséget - ideértve különösen az esetleges, jótállási körbe tartozó hibák 
javításával, valamint az Eszközök teljesítési helyre szállításával kapcsolatos összes 
költséget is - viselni, melynek Vevő általi viselését a jelen szerződés nem írja 
kifejezetten elő és/vagy amelyhez kapcsolódó Eladó általi költségviselést a jelen 
szerződés nem korlátozza kifejezetten.
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in.4. Felek rögzítik, hogy a III.l. pont szerinti Vételár módosítására a jelen szerződés 
időbeli hatálya alatt nincs lehetőség. Eladó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek 
- így különösen a Vételár módosítását kérni bármely devizaárfolyam változására, 
finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra 
hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, 
egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta 
értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés teljesítése során, amelyet az 
Eladóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivetnek, különösen a 
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan.

Az adók - ide nem értve a vonatkozó jogszabályok alapján kifejezetten a Vevő által 
fizetendő adót esetleges vámok és illetékek viselése Eladó által történik. Erre
tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő 
megfizetése Eladó kötelezettsége.

111.5. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát 
képező Szoftverek és az Eladó ajánlata szerinti szoftver- és security adatbázis-követés 
ellenértéke a fentieknek megfelelően a Vételár részeként, egy összegben kerül 
megfizetésre az Eladó által, így nincs lehetőség arra, hogy a későbbiekben - különösen 
a szoftver-, illetőleg security adatbázis-követés időszakában - Eladó a jelen szerződés 
szerinti szoftver licenc és/vagy a szoftverkövetés és/vagy a security adatbázis-követés 
ellenértékeként további - akár időszakos - díjazásra tartson igényt Vevővel szemben.

111.6. Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a Vételár mértékét a jelen szerződésben - 
különösen a III.l.-III.5. pontokban - foglaltakra figyelemmel határozta meg.

IV. Fizetési feltételek

IV. 1. Eladó a számláját a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően és az azoknak 
megfelelő határidőben köteles kiállítani.

IV.2.  Eladó a számlán köteles feltüntetni különösen:

- a „számla” elnevezést;

- a tevékenység leírását;

- Eladó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;

- Eladó adószámát;

- a jelen szerződés nyilvántartási számát;

- mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek 
feltüntetése a számla kiállításakor hatályos jogszabályok vagy a Vevő 
indokolt elvárásai alapján szükséges.

IV.3. Eladó a számlához köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a Vevő által 
kiállított, a számla szerinti ellenérték elszámolásának jogosságát igazoló 
teljesítésigazolás egy másolati példányát is.
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IV.4.  Eladó a papíralapú számlát Vevő részére a következő címre köteles megküldeni:

1145 Budapest,
Szugló utca 9-15.

Elektronikus számla benyújtása az e-szamla@kemenysepro.hu címre történhet. 
Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az 
ÁFA törvény 175. §-ában foglaltaknak.

IV.5. Vevő mindaddig jogosult az Eladó számláját visszautasítani, amíg az nem felel meg 
maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre 
megküldött vagy egyéb okból nem a jelen szerződés rendelkezéseiben és/vagy a 
hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából 
eredően az Eladó Vevővel szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a 
Vevőt a jelen, az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben 
részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján 
kezdődik.

IV.6. Amennyiben Vevő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, 
vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására 
kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy 
teljes kifizetésből eredően Eladó Vevővel szemben semmiféle igényt - különös 
tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló 
igényre - nem érvényesíthet.

IV.7. Vevő az Eladó számlája ellenértékét a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 
6:130. § (l)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően, azok kézhezvételétől 
számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Eladó részére, 
Eladónak a számlában megjelölt bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy Vevő 
fizetési kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg teljesítettnek, amikor a 
Vételárat Eladó számlavezető pénzintézete az Eladó bankszámláján jóváírta vagy jóvá 
kellett volna írnia.

IV.8. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155. §-a szerinti 
mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Vevővel 
szemben.

IV.9. A Vevővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását 
is), illetve bármilyen, a Vevővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Vevő 
előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges, amely jóváhagyást Vevő csak alapos indok 
alapján jogosult megtagadni. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli engedményezéssel 
(faktorálással) vagy zálogjog alapítással Eladó szerződésszegést követ el, melyért 
kártérítési felelősséggel tartozik.

IV. 10. Amennyiben Eladó a közbeszerzési eljárás során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához más szervezet kapacitásaira támaszkodva felelt meg, a Kbt. 65. § (8) 
bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen szerződés megkötését 
megelőző közbeszerzési eljárás során az Eladó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a 
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Vevőt az Eladó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben 
ért károk megtérítéséért.

V. Eladó jogai, kötelezettségei

V.l.  Eladó köteles a feladatai elvégzése során a Vevővel együttműködni a jelen 
szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

V.2.  Eladó kötelessége az együttműködés feltételeinek Eladó oldaláról történő biztosítása.

V.3.  Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az Eladónak kell teljesítenie. A 
megkötött szerződést Eladó át nem ruházhatja, Eladó ugyanakkor a teljesítéshez a 
Kbt.-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni. Eladó az 
ajánlatban megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő alvállalkozó(k) személyét 
csak a Kbt-ben foglalt korlátozásokkal változtathatja meg. Az alvállalkozók 
bevonásával kapcsolatban a Kbt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

V.4.  Vevő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses kapcsolatban. 
Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 
kárért is, amely anélkül nem következett volna be. Ezzel összefüggésben Eladó köteles 
alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés 
közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik.

V.5.  A jelen szerződés teljesítésébe az Eladó által bevonni kívánt, a szerződés 
megkötésekor ismert alvállalkozók adatait az Eladó által a szerződés aláírásával 
egyidejűleg aláírt, 3. mellékletként csatolt nyilatkozat tartalmazza. Több Eladó esetén 
(közös ajánlattétel esetén) Eladónként külön nyilatkozatot kell benyújtani.

V.6. Felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen szerződés hatálya alatt új alvállalkozó bevonására 
csak a Kbt.-ben foglalt feltételekkel, előzetes bejelentés mellett jogosult azzal, hogy az 
új alvállalkozó bevonását a 3. sz. melléklet szerinti, aktualizált, az Eladó által 
cégszerűen aláírt nyilatkozat 4 (négy) eredeti példánya Vevő részére történő 
megküldésével köteles teljesíteni.

V.7. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét érintő 
változásról Eladó az előző pontban írt móddal egyezően köteles a Vevőt értesíteni.

V.8. A jelen szerződés 3. sz. mellékletének előzőek szerinti változása nem minősül a 
szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerint aktualizált mellékletet 
Eladó - a benyújtás sorrendjében - folytatólagos alszámozással (3/1., 3/2., 3/3...stb.) 
ellátva köteles megküldeni a Vevő részére.

V.9. Eladó kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben meghatározott, az alvállalkozók 
vonatkozásában irányadó szabályokkal maradéktalanul tisztában van és minden 
intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés 
aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Vevő jogosulttá válik a szerződés 
azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Eladóval 
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szemben a szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is 
korlátozás nélkül érvényesíthetők.

V.IO. A Vevő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során 
korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a szerződés teljesítésében az Eladó oldalán 
a 3. sz. melléklet szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

V.ll. Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség 
velük történő betartatásáért egyebekben a Ptk. szabályai szerint felel.

V.12. Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. 
§ (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt.
138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más 
szervezet vagy szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő 
jogutódlás eseteit is).

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlatában Eladó a jelen szerződés teljesítésébe az alábbi - a 4. sz. 
mellékletben is rögzített - szakemberek bevonását vállalta:

- legalább 1 (egy) fő Cisco CCNA Cisco Certified Network Associate vagy ezzel 
egyenértékű, az Eladó által a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárásban tett ajánlatával összhangban a jelen szerződés alapján szállítandó 
Eszközök típusához illeszkedő minősítéssel rendelkező szakember, valamint

- legalább 1 (egy) fő Cisco CCDA Cisco Certified Design Associate vagy ezzel 
egyenértékű, az Eladó által a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárásban tett ajánlatával összhangban a jelen szerződés alapján szállítandó 
Eszközök típusához illeszkedő minősítéssel rendelkező szakember és

- legalább 1 (egy) fő Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastucture 
minősítéssel rendelkező szakember,

azzal, hogy a szakemberek között az átfedés a közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásában foglaltakkal összhangban megengedett volt. Amennyiben ugyanazon 
szakember több követelménynek való megfelelés igazolására is bemutatására került. 
Eladónak ez esetben is összesen legalább 2 fő olyan szakembert kellett bemutatnia, aki 
megfelel a fentiek szerint megjelölt követelmények egyikének. E követelmények a 
jelen szerződés teljesítése - és így különösen a szakemberek esetleges cseréje esetén is
- változatlanul irányadók, alkalmazandók.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti szervezet(ek) vagy szakember(ek) jelen 
szerződés időbeli hatálya alatti rendelkezésre állásának nem szerződésszerű biztosítása 
esetén Vevő érintett szervezetenként/szakemberenként és naponként 20.000,- Ft 
(húszezer forint) kötbér felszámítására jogosult Eladóval szemben, továbbá jogosult a 
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az alkalmasság 
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igazolásához bemutatott, valamint az ajánlatban meghatározott 
szervezet(ek)/szakember(ek), továbbá helyette/helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésben rögzítettek figyelembevételével bevont más szervezet(ek) vagy 
szakember(ek) rendelkezésre állás hiányával érintett - előzőek szerinti - napok száma 
az összesen 30 (harminc) napot eléri.

V.l3. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt.
139. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

V.l 4. Amennyiben Eladó a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során 
a Kbt. 65. § (7) bekezdésére tekintettel előszerződést nyújtott be, köteles a Vevőt 
írásban tájékoztatni arról, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint 
bemutatott, az alkalmasság igazolásában részt vett szervezettel megkötött előszerződés 
alapján az Eladó és az alkalmasság igazolásában részt vett szervezet között az 
előszerződésben meghatározott időpontban, de legkésőbb a jelen szerződés hatályba 
lépésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül nem jön létre szerződés, tájékoztatva a 
Vevőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak Eladó általi teljesítése 
érdekében megtett intézkedésekről, megkötött szerződésekről. Továbbá az Eladó 
köteles a Vevőt írásban tájékoztatni az Eladó és az alkalmasság igazolásában részt vett 
szervezet kötelezettségvállalását tartalmazó szerződés módosításáról, 
megszüntetéséről, legkésőbb a szerződésmódosítás vagy a szerződés megszüntetésére 
irányuló egy- vagy kétoldalú jognyilatkozat aláírásától, illetve kézhezvételétől 
számított 3 (három) munkanapon belül, tájékoztatva a Vevőt egyúttal a Kbt. 138. § (2) 
és (4) bekezdésében foglaltak Eladó általi teljesítése érdekében megtett 
intézkedésekről, megkötött szerződésekről.

A jelen pontban foglaltak Eladó általi bárminemű megszegése - ideértve a Kbt. 138. § 
(2) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő intézkedések elmulasztását, vagy az 
azokba ütköző intézkedések megtételét és/vagy a megkötött szerződések hibáját, 
hiányosságát is - a jelen szerződés Vevő általi rendkívüli felmondási jogát 
megalapozza.

Amennyiben a jelen pont szerinti esetek a nyertes ajánlattevő vonatkozásában nem 
vagy nem teljeskörüen értelmezhetőek, a jelen pontban foglaltak nem, illetőleg csak a 
releváns részeiben alkalmazandók.

V.l5. Eladó a szerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó 
jogszabályoknak, szakmai normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni.

V.l6. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti 
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.

V.l7. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező, általa leszállított 
Eszközök első osztályú, új, gyári termékek és azok per-, teher- és igénymentesek és 
azok tulajdonjogát a jelen szerződés szerinti Vételár megfizetésével Vevő megszerzi 
azzal, hogy a használatukra azok szerződésszerű átadásától jogosult.
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Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Vevőre a 
jelen szerződéssel átruházott tulajdonjogot és/vagy a jelen szerződés alapján 
megszerzett bármely jogát korlátozná, vagy kizárná.

V.l 8. Az Eladó szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Eszközök és 
Szoftverek rendelkeznek a rendeltetésszerű használathoz szükséges kellékekkel, 
dokumentumokkal, továbbá azért, hogy az Eszközök és Szoftverek a jelen 
szerződésben hivatkozott közbeszerzési eljárásban és az Eladó ajánlatában 
meghatározott követelményeknek megfelelően kerülnek leszállításra, illetve átadásra, 
és azok a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül alkalmasak.

Eladó kijelenti és szavatolja a fentieken túlmenően, hogy az Eszközök és a Szoftverek 
okmányai és valamennyi egyéb okirat (értve ez alatt a kereskedelmi gyakorlatban 
szokásos összes okiratot és dokumentumot) megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban 
és a jelen szerződésben és mellékleteiben előírt követelményeknek (ideértve a Vevő 
esetleges további, indokolt követelményeit is).

V.l9. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez 
szükséges valamennyi feltételnek megfelel vagy a szerződésszerű teljesítéshez 
szükséges időben meg fog felelni, illetve rendelkezik vagy a szerződésszerű 
teljesítéshez szükséges időben rendelkezni fog a jelen szerződésből eredő 
kötelezettségei teljesítéséhez szükséges valamennyi engedéllyel és képesítéssel.

V.20. A Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelően Vevő előírja és Eladó vállalja az 
alábbiakat:

- Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek 
az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

- Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Vevő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Vevőt köteles haladéktalanul értesíteni.

V.21. Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul 
kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. Eladó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan 
meghatalmazása a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. Amennyiben az Eladó nem 
külföldi adóilletőségű személy, úgy a jelen pont nem alkalmazandó.

V.22. Eladó kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy Vevő - a közpénzekkel való felelős 
gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében - a jelen szerződés teljesítése, illetve 
teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. 
Vevő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Elatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) 
bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Eladó a jelen 
szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.
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V.23. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI, törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, 
továbbá Felek a jelen szerződéshez 5. számú mellékletként csatolják Eladó jelen 
szerződés megkötését megelőzően tett átláthatósági nyilatkozatát. Eladó tudomásul 
veszi, hogy az e nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől 
számított 8 (nyolc) napon belül - köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul 
veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő 
jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni, amennyiben Eladó kikerül az 
átlátható szervezetek köréből.

VI. Vevő jogai, kötelezettségei

VI. 1. Vevő köteles az Eladó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk 
Eladó részére - ésszerű határidőn belül - történő rendelkezésre bocsátására. Vevő 
tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan teljesíti 
adatszolgáltatási vagy egyéb pl. közreműködési - kötelezettségét, úgy az adott 
körben az Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

VI.2.  Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését követően a jelen szerződésben 
meghatározott feltételek alapján köteles megfizetni a szerződésszerű teljesítés 
ellenértékét.

VI.3. Vevő kötelessége az együttműködés feltételeinek Vevő oldaláról történő biztosítása 
(kapcsolattartók, elérhetőségek).

VI.4.  Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő jelen szerződésben 
rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti az Eladót a 
kötelezettségei és felelőssége alól.

VI. 5. Vevő köteles az Eladót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely az
Eladó feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja.

VII. Jótállás (garancia), szoftver- és security adatbázis-követés

VII. 1. Eladó az Eszközök és tartozékaik, valamint a Szoftverek vonatkozásában a gyártó által
meghatározott időtartamú, de legalább a Vevő általi sikeres átvételtől (a 
szerződésszerű teljesítéstől) számított 5 (öt) éves időtartamra szóló jótállást vállal.

VII.2.  Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a jótállás az irányadó magyar 
jogszabályok szerinti jótállási kötelezettséget - ideértve kifejezetten a jog- és 
kellékszavatosságot is jelenti, a jelen szerződésben foglalt feltételekre is 
figyelemmel. A jótállás teljes körű, azaz az teljeskörüen kiterjed az Eladó által a jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően leszállításra kerülő Eszközök, tartozékaik és 
alkatrészeik zavartalan, hibátlan működésére.

VII.3. Felek rögzítik, hogy Vevő - kizárólagos választása szerint - ugyanazokat a 
jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a vonatkozó 
jogszabályok a szavatosság kapcsán biztosítanak Vevő számára.
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VII.4.  Vevő a jótállás körébe tartozó, általa felfedezett hibát köteles haladéktalanul jelezni az 
Eladónak.

VII.5. Amennyiben Vevő valamely hibája kijavítását igényli, a javítást úgy kell elvégezni, 
hogy az Eszköz/Szoftver használhatósága, értéke ne csökkenjen. Javítás esetén a 
jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától azzal az időtartammal, 
amely idő alatt a Vevő az Eszközt/Szofivért rendeltetésszerűen nem használhatta. A 
javítás időpontját, az elvégzett munkálatokat a jótállási jegyen fel kell tüntetni.

VII.6. A jótállás körébe tartozó hibajavítást az Eladó legkésőbb a Vevő vonatkozó 
értesítésének kézhezvételétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles a jelen 
szerződés szerinti teljesítési helyszínen megkezdeni és a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb a hibajavítás megkezdésétől számított 5 (öt) munkanapon belül befejezni.

VII.7.  Amennyiben az Eszköz nem javítható, a Vevő annak 1 (egy) munkanapon belül 
történő kicserélését kérheti. A csereeszköznek meg kell felelnie egyrészt az 1. sz. 
mellékletben rögzített műszaki követelményeknek, valamint illeszkednie kell a 
meglevő Eszközökhöz. A csereeszköz lehet ideiglenesen funkcionálisan és 
rendszertechnikailag megfelelő eszköz is, ha az előzőek szerinti végleges csereeszköz 
szállítása a jelen pont első mondatában rögzítetteknél tovább tart.

VII.8. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jótállás időtartama alatt az Eladó a 
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után 
keletkezett.

VII.9. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzítettek semmilyen tekintetben nem 
korlátozzák az Eladó jelen szerződés szerinti, a hibás és/vagy késedelmes teljesítéssel 
összefüggésben fennálló felelősségét.

VII. 10. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott jótállási időtartamok lejárta nem érinti a Vevőt jogszabály alapján 
megillető szavatossági jogok gyakorolhatóságát a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel összhangban.

VII. 11. Felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő Szoftverek
vonatkozásában a Vevő általi sikeres átvételtől (a szerződésszerű teljesítéstől), azaz az 
1.2.3. pont szerinti időponttól számított 5 (öt) éves időtartamra szóló szoftverkövetést, 
míg a központi tűzfalak esetén a szoftverkövetésen túlmenően az előzőekkel azonos 
időtartamra security adatbázis-követést is vállal.

Vili. Felelősség, szerződésszegés, kötbér, kártalanítás

VIII. 1. Eladó a jelen szerződés megszegésével, vagy a szerződésen kívül okozott károkért a
polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik, azzal, hogy Eladó 
kártérítési felelőssége a Vevő által végzett közszolgáltatási tevékenységgel 
kapcsolatos, a Vevőt az Eladónak felróható okból ért minden, közvetlen és közvetett, 
illetve következményes kárra, valamint az elmaradt haszon megtérítésére is kiterjed, 
függetlenül, hogy az adott. Vevő közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatban 
elszenvedett kár a jelen szerződés megkötésekor az Eladó által előrelátható volt-e.
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VIII.2.  A késedelembe esett, illetve hibásan teljesítő Eladó (amennyiben a késedelem, illetve a 
hiba számára felróható és orvosolható) köteles a Vevő által meghatározott 
póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni.

A póthatáridő engedélyezése nem érinti Vevő szerződésszegéshez kapcsolódó jogait, 
igényeit; a póthatáridő engedélyezése a Vevő részéről nem jelent joglemondást.

VIII.3.  Felek az Eladó késedelmes-, hibás-, valamint nem teljesítése esetére kötbérfizetésben 
állapodnak meg.

VIII.3.1.  A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Eladónak 
felróhatóan nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő 
teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbért köteles 
fizetni Vevő részére, melynek mértéke a késedelem minden megkezdett 
naptári napja után a nettó Vételár 0,5%-a, azaz fél százaléka, de adott 
késedelem vonatkozásában legfeljebb a nettó Vételár 20%-a, azaz húsz 
százaléka.

Vili.3.2. Amennyiben Eladó a jelen szerződésben rögzített határidőt bármely okból 
elmulasztja és nem kerül sor a Vevővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy 
a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést - 
Vevő teljes szerződéstől történő elállása vagy a szerződés Vevő általi 
azonnali hatályú felmondása esetén - nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem 
teljesítésnek minősül továbbá az az eset, amennyiben Vevő a jelen 
szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja vagy attól jogszerűen 
eláll. Nem teljesítés esetén Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, 
melynek mértéke a nettó Vételár 20%-a, azaz húsz százaléka.

Nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén Eladó a nemteljesítéssel érintett 
szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.

VIII.3.3. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben bármely okból nem 
szerződésszerű (hibás teljesítés) - ide értve akár azon esetet, ha adott Eszköz 
nem felel meg az Eladó által a jelen szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatában foglaltaknak, vagy akár a 
leszállítás, akár bármely kapcsolódó szolgáltatás hibás -, Eladó hibás 
teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó Vételár 10%-a, 
azaz tíz százaléka hibánként.

VIII.4.  A kötbér esedékessé válik:

- nem teljesítési kötbér esetén, ha a Vevő a teljes/részleges elállását/felmondását 
Eladónak bejelentette;

- késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő lejár, 
vagy a késedelmi kötbér eléri a maximumát;

- hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor.

VIII.5. Vevő korlátozás nélkül jogosult az Eladóval szemben a kötbéreket meghaladó, igazolt 
kárainak érvényesítésére is.
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VIII. 6. Felek - tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Eszközök jelen
szerződésben foglaltak szerinti rendelkezésre állásához Vevőnek a közszolgáltatási 
feladatai ellátásának szükségessége miatt kiemelt érdeke fűződik - megállapodnak 
abban, hogy a jelen szerződés szerinti kötbérek amennyiben adott eset kapcsán több 
kötbér alkalmazásának jelen szerződésben meghatározott feltételei fennállnak akár 
kumulatívan is alkalmazhatók Vevő kizárólagos választása szerint.

IX. A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása

IX. 1. A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.

A jelen szerződés megszűnik, amennyiben:

mindegyik Fél a jelen szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette, 
és a teljesítés és annak maradéktalan elszámolása is megtörtént;

- a Felek a jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 
megállapodása szerinti időpontban;

Vevő a jelen szerződést felmondja vagy attól eláll;

- Eladó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja.

IX.2.  Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő - a jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott 
rögzítetteken túlmenően - jogosult a jelen szerződéstől - mérlegelése szerint - részben 
vagy egészben elállni, vagy választása szerint a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani, különösen - de nem kizárólagosan - ha:

IX.2.1.  Eladó bármely kötelezettségével 30 (harminc) napot meghaladó késedelembe 
esik, vagy a késedelmi kötbér eléri a maximumát;

IX.2.2.  Eladó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan 
teljesíti és - amennyiben a hiba orvosolható - azt a Vevő által a jelen szerződés 
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

IX.2.3.  az átvételre felkínált Eszközök közül legalább 4 (négy) darab hibás teljesítéssel 
érintett;

IX.2.4.  Eladó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét 
megszegi, és az Vevő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek 
minősül, feltéve, hogy Eladó a Vevő felhívására a szerződésszegést a jelen 
szerződés szerint meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;

IX.2.5.Eladó  a Vevővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy 
ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen 
szerződés fenntartását lehetetlenné teszi.

IX.3. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
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a) az Eladóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pontja kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja kb) 
alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése 
előtt már teljesített szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

IX.4. A Vevő (a Kbt. 143. § (2) bekezdés alapján) köteles továbbá a szerződést felmondani 
vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból.

IX.5. A Vevő felmondhatja a szerződést vagy attól elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében 
foglalt esetek bekövetkezése esetén.

IX.6. Eladó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben 
annak jogszabályi feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli felmondás gyakorlását 
megelőzően - amennyiben a szerződésszegés orvosolható - az Eladó írásban ésszerű, 
de legalább 15 (tizenöt) munkanapos póthatáridőt köteles a Vevő részére biztosítani.

IX.7. Felek rögzítik, hogy a jelen, IX. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek 
jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. 
jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, elszámolási 
kötelezettség).

IX. 8. A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában
foglaltakra figyelemmel módosítható.

X. Vis maior

X. l. Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre
vis maior miatt került sor. Vis maiomak minősül minden olyan rendkívüli, a 
szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, 
amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a szerződés teljesítését akadályozza vagy 
korlátozza. így például természeti katasztrófa, háborús események, embargók...stb. 
Nem minősül vis maiomak az olyan sztrájk; üzembezárás, munkamegtagadás, amely 
az Eladót, illetve az Eladó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében közreműködő 
harmadik személyeket érinti.

X.2.  A vis maior által érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni késlekedés nélkül a vis 
maior bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható időtartamát. A vis 
maior bekövetkezését vagy fennállását igazoltatni kell.

X.3.  A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával, vagy késedelmével okozott kárért a 
mulasztó Fél anyagi felelősséggel tartozik.
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X. 4. A jelen szerződésben szereplő határidők a vis maior által okozott igazolt időtartammal
meghosszabbodnak.

XI. Bizalmas információk

XI. 1. Az Eladó titoktartásra kötelezett, és a Vevő írásba foglalt, előzetes egyetértése nélkül
nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, adatot 
vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Vevőtől a 
szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését megelőzően, akár a szerződés 
időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt, hacsak a jelen szerződésben nincs 
máshogy meghatározva. A fentiektől függetlenül az Eladó átadhat alvállalkozójának 
ilyen dokumentumokat, adatokat és más információkat, amelyeket a Vevőtől kapott, de 
csak olyan mértékig, ami az alvállalkozó szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges, 
mely esetben az Eladó az ilyen alvállalkozótól meg kell, hogy követelje a bizalmas 
kezelés vállalását, hasonlóan ahlioz, ahogy Eladó erre kötelezve van a jelen szerződés 
szerint.

XI.2.  Eladó fentiekben meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információra:
(a) mely a jelen szerződés aláírásakor nyilvános vagy azt követően közismertté válik 

úgy, hogy az nem róható fel az Eladó hibájaként,
(b) amelyről bizonyítható, hogy az Eladó birtokolta a titoktartási körbe vonásakor és 

korábban közvetlenül vagy közvetve nem a Vevőtől került a birtokába, feltéve, 
hogy ezen információ nyilvánosságra hozatalára jogosult;

(c) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és/vagy hatósági határozat 
rendelte el;

(d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé az Eladó számára egy harmadik 
féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

XI.3. A jelen fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen 
szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

XI. 4. A szerződés jelen, XI. fejezete szerinti rendelkezései, követelményei a jelen szerződés
bármely okból történő megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül irányadók.

XII. Értesítések

XII. 1. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő
szabályozást a jelen szerződés nem tartalmaz) fax útján vagy tértivevényes postai 
levélben vagy e-mailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.

Vevő kapcsolattartója:

- Név: Zöldi-Kovács János
- Cím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
- Tel.: +36-20-256-1821
- e-mail: zoldi-kovacs.janos@kemenysepro.hu
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Eladó kapcsolattartója:

- Név: Révész Gábor
- Cím: 1027 Budapest Henger utca 2/C
- Tel.: +36-20-931-3123
- Fax: -
- e-mail: gabor.revesz@digitran.hu

XII. 2. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek,
ha:

- fax esetén az érintett Fél fax-számát is tartalmazó, a sikeres kézbesítést igazoló 
faxnaplóban megjelölt időpontban;

- e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;

- a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a 
tértivevényben megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek 
tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy 
„elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így 
visszaküldött iratot a postai visszaküldés napjára vonatkozó hatállyal 
kézbesítettnek kell tekinteni.

Xn.3. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek 
tudomásul veszik, hogy a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott 
címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, 
illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt 
válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet 
terheli.

XIII. Egyéb rendelkezések

XIII. 1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától
hatályos megállapodását tartalmazza.

XIII.2.  Vevő és Eladó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a 
szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek 
megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul 
tájékoztatják egymást. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során 
egymással a szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon 
megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű 
teljesítésének elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori 
helyzetben - különös figyelemmel a jelen szerződés előírására - elvárható.

XIII.3. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független Szerződő 
Felek. A Felek egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a másik 
Fél képviselőjének tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a 
szerződésre hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást kössön harmadik 
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személyekkel, amely a szerződésben foglaltakkal, illetőleg a vonatkozó Európai Uniós 
és magyar jogszabályokkal össze-egyeztethetetlen, illetve a szerződés megfelelő 
teljesítését veszélyeztetheti.

XIII.4. Eladó kijelenti, hogy az Eladó, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem áll fenn 
olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a Vevő 
részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy 
tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy 
alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Vevő vezető tisztségviselőjével, az 
ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint értelmezett közeli 
hozzátartozój ával.

Xin.5. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy vele és az érdekkörébe tartozó, a jelen szerződés 
teljesítésébe bevont egyéb személyekkel szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenség nem áll fenn.

XIII.6. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Eladó általi teljesítése 
nem jelenti, és nem eredményezi bánnilyen olyan szerződés vagy kötelezettség 
megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, 
illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására 
vonatkozik.

XIII.7. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy 
végrehajthatatlan lenne, a szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben 
marad, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződés már nem alkalmas a Felek 
szándékainak és céljainak elérésére. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az 
érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést kölcsönösen elfogadható, érvényes, és 
végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a Feleknek a korábbi rendelkezésben 
meghatározott szándékait fejezi ki.

XIII.8. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 
változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban 
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet - az eset 
körülményeitől függően - vagy előzetesen írásban 3 (három) naptári napos határidővel 
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül 
köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes 
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

XIII.9. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel.

XIII. 10. Amennyiben a jelen szerződésben megállapított bármely kötelezettség teljesítésének 
határideje munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor - a Felek kifejezett, eltérő 
megállapodása hiányában - akkor az esedékesség időpontja a követő első munkanap.

XIII. 11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1-5. számú 
mellékletek; a jelen szerződés kizárólag mellékletével együtt érvényes.
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A jelen szerződés mellékletei:

- 1. számú melléklet: műszaki leírás

- 2. számú melléklet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 136.
§ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás [amennyiben 
Eladó külföldi adóilletőségü személy]

- 3. számú melléklet: nyilatkozat alvállalkozókról

4. számú melléklet: az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberek

- 5. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat

XIII. 12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződéssel 
kapcsolatos valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni. Felek a 
félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott, 
az Eladó által átadandó valamennyi dokumentációt is magyar nyelven köteles Eladó a 
Vevő rendelkezésére bocsátani; ennek megfelelően Eladó köteles az összes, általa 
átadandó anyag, dokumentum magyar nyelvű fordításáról saját költségén gondoskodni, 
továbbá Eladó korlátozás nélkül felel az esetleges fordítások nyelvi és szakmai 
helyességéért.

XIII. 13. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Szerződés mindkét Fél 
általi aláírása napján hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Felek 
egyebekben rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a hatályos jogszabályokkal 
összhangban értelmezendők és alkalmazandók.

XIII. 14. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből 
vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes 
magyar bíróság jogosult.

XIII. 15. A jelen szerződés 5, azaz öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, 
melyből Vevőt 4, azaz négy, Eladót 1, azaz egy példány illet meg.

Felek a jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2020. március

ügyvezető 
FÖKÉTÜSZ Fővárosi

Rátkai Péter 
igazgatósági tag 

Digitran Hungária Zrt. 
Eladó

digitran
Digitran Hungária Zrt.

1027 Budapest. Henger u. 2/C
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1. sz. melléklet
Műszaki leírás

Műszaki melléklet a FÖKÉTÜSZ Kft 
hálózati eszközeinek beszerzése tárgyú 
beszerzéséhez

1 Előzmények

A Főkétüsz Kft. telephelyein használt hálózati eszközök egy része elavult, más részük pedig nem 
rendelkezik megfelelő kapacitással sem a megnövekedett számú kliens számítógép kiszolgálására, sem a 
szerverek és egyéb eszközök közötti kommunikáció megfelelő teljesítményű kiszolgálására.

Az eszközbeszerzések érintik mind a WAN, mind a LAN kommunikációt.

Az ajánlat két részből áll:

« eszközszállítás
« üzembe helyezés; integráció

Az eszközök minimum három év teljeskörű, következő munkanapi, helyszíni garanciával, a szoftverek 
minimum 3 év szoftverkövetési időszakkal keli hogy rendelkezzenek.

Jelen dokumentum az egyes eszközök specifikációja mellett tartalmaz egy mintakonfigurációt is, amely 
megfelel a specifikációnak. Az ajánlott eszközök nem kell, hogy azonosak legyenek a 
mintakonfigurációval; a bírálat minden esetben a specifikációnak való megfelelés alapján történik.

2 Beszerzendő eszközök, szolgáltatások

2.1 Központi TŰZFAL

2.1.1 Specifikáció
A tűzfalak (2 db, Aktív/aktív cluster konfigurációban) a Szugló utcai központi telephely internet 
kommunikációját kell, hogy biztonságosan kiszolgálják.

Az alap tűzfalszolgáltatásokon túl biztosítani kell az IDS/IPS {behatolásdetektálás és behatolásmegelőzés) 
szolgáltatásokat, a felhasználói csoportokhoz köthető URL (elérhető weblapok) szűrést, a Malware 
(rosszindulatú kódok) szűrést is.

A Itcensz frissítési periódusa minimum 3 év.

Az eszközöknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

• Redundáns, cluster konfiguráció (Aktiv/Aktív)
« Adatátviteli elvárások:
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o 2 Gbps tűzfal átviteli és tartaiomvizsgálati sebesség (Stateful inspection throughput- 
UDP)

o Multiprotokol szinten 1 Gbps tűzfal átviteli és tartaiomvizsgálati sebesség (Stateful 
inspection throughput (multiprotocol Multiprotocol = Traffic profile consisting primarily 
of TCP-based protocols/applications like HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent, and DNS)

o 300MBPS VPN átviteli sebesség 3DES/AES titkosítás mellett
• Hálózati tulajdonságokkal kapcsolatos elvárások:

o Korlátlan föihasználó/node szám
o IPSec VPN-kapcsolatok száma: 750 db
o VLAN-ok száma: 200 db
o IPSec támogatás

• Összekapcsolhatósággal kapcsolatos elvárások:
o Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége: 8 db (a menedzsment porton kívül)

• Menedzsment funkciókkal kapcsolatos elvárások:
o LED kijelzők (Active, Alarm, Boot state, HDD activity, Power, VPN)
o Webes vagy telepített alkalmazásos menedzsment felület

• Kialakítással kapcsolatos elvárások:
o Rackbe szerelhetőség

• Titkosítási algoritmussal kapcsolatos elvárás:
o AES, 3DES titkosítás támogatása

• Garanciával kapcsolatos elvárás:
o 3 év garancia

• Szoftverkövetéssel kapcsolatos elvárás:
o 3 év szoftverkövetés

A többi telephelyen Cisco tűzfalakat használunk, a site-to-site VPN kapcsolatok kialakításánál ezekkel kell 
együttműködni.

A garanciális időszak és a szoftverfrissítés időszaka egyaránt minimum 3 év.

2.1.2 mintakonfiguráció:
A mintakonfiguráció 1 eszköz konfigurációját tartalmazza az aktív/aktív cluster működéshez szükséges 
licenszekkel

Lűenszeh

L-ASA5525-TAMC-3Y 1

MEKFftlSfC.I LIRASTfRVIIK £ IKKS/AV

Cisco ASA5S25 FirePOWER IPS, AMP and URL Ucenses 
’Cisco ASAS5Z5 FirePOWER IPS, AMP and URL 3YR Subs

L-ASA5525-TAMC=

ASA5525-FPWR-K9 5525-X with FirePOWER Services, 86E, AC, 3DES/AES, SSD 1

CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7,1.5M 1
SF-ASA-X-9.8.2-K8 Cisco ASA 9.8.2 Software image for ASA Spyker/Saleen 1
SF-ASA-FP6.2.2-K9 Cisco FirePOWER Software v6.2.2 for ASA 5500-X 1
ASA5525-CTRL-LÍC Cisco ASA5525 Control License 1

ASA5500X-SSD120INC ASA 5512-X through 5555-X 120GB MLC SED SSD (Incl.) 1

ASA5500-ENCR-K9 ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) 1
ASA-IC-S-BLANK ASA 5S25-X Interface Card Blank Slot Cover 1
ASA5525-MB ASA 5525 IPS Part Number with which PCB Serial is associated 1
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CO1M-SNT-A25FPK9 SNTC-8X5XNBD ASA 5525-X with FirePOWER Services, 36 Months 1

2.1.3 Szállítandó mennyiség
Az eszközből 2db szállítandó

2.2 Kisebb IRODÁK TŰZFALAI
A kisebb irodák tűzfaligénye két különböző teljesítményű eszközzel fedhető le. Szükséges 2db nagyobb 
teljesítményű és 3db kisebb teljesítményű eszköz.

Az internet forgalom szűrését a központi tűzfal fogja végezni, így itt a szűréshez szükséges licensz nem 
része a konfigurációnak.

2.2.1 3 db kisebb teljesítményű tűzfal

2.2.1.1 Specifikáció

• Adatátviteli elvárások:
o 300Mbps forgalomvizsgálati sebesség (Stateful inspection throughput-UDP)
o ZSOMbps AVC átviteli sebesség
o 125Mbps (AVC és NGIPS)
o lOOMBPs VPN átviteli sebesség 3DES/AES titkosítás mellett

• Hálózati tulajdonságokkal kapcsolatos elvárások;
o Korlátlan fölhasználó/node szám
o IPSec VPN-kapcsolatok száma: 750 db
o VLAN-ok száma: 200 db
o IPSec támogatás

• Összekapcsolhatósággal kapcsolatos elvárások:
o Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége; 8 db (a menedzsment porton kívül)

• Menedzsment funkciókkal kapcsolatos elvárások:
o LED kijelzők (Active, Alarm, Boot state, HDD activity, Power, VPN)
o Webes vagy telepített alkalmazásos menedzsment felület
o Központi naplózási, monitorozási és konfigurálási lehetség

• Titkosítási algoritmussal kapcsolatos elvárás:
o AES, 3DES titkosítás támogatása

• Kialakítással kapcsolatos elvárások:
o Ventillátormentes kivitel

• Garanciával kapcsolatos elvárás:
o 3 év garancia

• Szoftverkövetéssel kapcsolatos elvárás;
o 3 év szoftverkövetés
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2.2.1.2 Mintakonfiguráció
mintakonfiguráció Idb eszköz adatait tartalmazza

2.2.1.3 Szállítandó mennyiség
Az eszközből 3db szállítandó

XIŐA5505

ASASSOe-KS ASA 550e-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES 1
CON-SNT-ASA5506K SNTC-8X5XNBD ASA 5506-X with FirePOWER services, 2GE, 1
CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7,1.5M 1
SF-A5A-K-g.S,2-K8 Cisco ASA 9.8.2 Software image for ASA 5506/5508/5516 series 1
SF-ASA-FP6.2.2-K9 Cisco FirePOWER Software v6,2.2 for ASA 5500-X 1
ASA5S06-CTRL-L1C Cisco ASA5506 Control License 1
ASA550G-SSD ASA5505-XSSD 1
ASAS506-PWR-AC ASA 5506-X Power Adaptor 1
ASA55OO-ENCR-K9 ASA 5500 Strong Encryption License (3DE5/AES) 1

2.2.2 2 db Nagyobb teljesítményű tűzfal

• Redundáns, cluster konfiguráció (Aktív/Aktív, Aktív/passzív) támogatása
• Adatátviteli elvárások:

o 1,8 Gbps tűzfal átviteli és tartalomvizsgálati sebesség (Stateful inspection throughput- 
UDP)

o Multiprotokol szinten 900Mbps tűzfal átviteli és tartalomvizsgálati sebesség (Stateful 
inspection throughput (multiprotocol Multiprotocol = Traffic profile consisting primarily 
of TCP-based protocols/applications like HTTP, SMTP, FTP, lMAPv4, BitTorrent, and DNS)

o 250MBPS VPN átviteli sebesség 3DES/AES titkosítás mellett
o 850Mbps AVC (application visibility and control) átviteli sebesség

• Hálózati tulajdonságokkal kapcsolatos elvárások:
o IPSec VPN-kapcsolatok száma: 250 db
o VLAN-ok száma: 100 db
o IPSec támogatás

• Összekapcsolhatósággal kapcsolatos elvárások:
o Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége; 8 db (a menedzsment porton kívül)

• Menedzsment funkciókkal kapcsolatos elvárások:
o LED kijelzők (Active, Alarm, Boot state, HDD activity, Power, VPN)
o Webes vagy telepített alkalmazásos menedzsment felület

• Kialakítással kapcsolatos elvárások:
o Rackbe szerelhetőség

• Titkosítási algoritmussal kapcsolatos elvárás:
o AES, 3DES titkosítás támogatása

• Garanciával kapcsolatos elvárás:
o 3 év garancia

• Szoftverkövetéssel kapcsolatos elvárás;
o 3 év szoftverkövetés
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2.2.2.1 Mintakonfiguráció
A mintakonfiguráció Idb eszköz adatait tartalmazza

ASA5516-FPWR-K9 ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES 1

C0N-SNT-ASA556F9 SNTC-8X5XNBD ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE 1

CAB-ACE AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M 1

SF-ASA-K-9.8.2-K8 Cisco ASA 9.8.2 Software image for ASA 5505/5508/5515 series 1

SF-ASA-FP6.2.2-K9 Cisco FirePOWER Software v6.2.2 for ASA 5500-X 1

A5A5515-CTRL-L1C Cisco ASA5515 Control License 1

ASA5516-S5D ASA 5516-X SSD 1

ASA55OO-ENCR-K9 ASA 5500 Strong Encryption License (3DES/AES) 1

2.2.2.2 Szállítandó mennyiség
A konfigurációból 2db szállítandó

2.3 IOGbitSFP SWITCH

2.3,1 Specifikáció
Az SFP switch biztosítja a szerverek és a két Layer3 switch közötti kommunikációt, optikai, lOGbps 
sebességű kapcsolattal. Az eszköz a Szugló utcai központi telephely LAN topológiájába kell, hogy 
beilleszkedjen.

Az eszközöknek a következő tulajdonságokkal keli rendelkeznie:

• Általános elvárások:
o 10/100/1000 lOGbit/sec sebességű SFP+ optikai portok portok mennyisége (10 Gbps 

SFP modullal együtt}: minimum 12 db
o Switching kapacitás: min. 320 Gbps
o Forwarding sebesség: min. 227 Mpps
o Rackbe szerelhetőség
o Menet közben cserélhető redundáns tápegység, hűtőventillátor és uplink modulok
o Opcionális backplane stackelési lehetőség (min. 480GBps sebességgel)

• Garanciával kapcsolatos elvárás:
o Min. 3 év következő munkanapi helyszíni cseregarancia

2.3.2 Mintakonfiguráció
A mintakonfiguráció Idb eszköz adatait tartalmazza

SfPili.=6Swit.h

WS-C3850-1ZXS-S Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base 1

CON-SNT-WSC38S1X SNTC-8X5XNBD Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Sw 1

S3850UK9-169 UNIVERSAL 1

CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 1

C3850-STACK-NONE No Stack Cable Selected 1

C3850-SPWR-NONE No Stack Power Cable Selected 1

C3850-24XS-L-S C3850-24XS LAN Base to IP Base E- Delivery License 1

PWR-C1-350WAC 350W AC Config 1 Power Supply 1

PWR-Cl-BLANK Config 1 Power Supply Blank 1

C3850-NIVt-BLANK Cisco Catalyst 3850 Network Module Blank 1
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C3S50-DNA-OPTOUT
7fpT()g-sr~s~

DNA SUBSCRIPTION OPTOUT
lOGBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class

1

12

2.3.3 Szállítandó mennyiség
A konfigurációból Idb szállítandó

2.4 Layer 3 switch-Szugló utca

2.4.1 Specifikáció
A switchek (2 darab stackbe konfigurálva) a Szugló utcai központi telephely LAN topológiájába kell, hogy 
beilleszkedjenek.

Ezen eszközök segítségével alakítjuk ki az egyes szintek és a szerverpark közötti kapcsolatot. A szerverek 
és az SFP switch felé lOGbps sebességű redundáns kapcsolatot kell biztosítani, az egyes szintek Gbit 
ethernet kapcsolattal csatlakoznak a klienseket ellátó access switchekhez.

Az eszközöknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

« Általános elvárások:
o Ethernet LAN (RJ-45) lO/lOO/lOOOBASE-T portok mennyisége: 24 db
o Uplink konfiguráció: 4X lOG fixed uplinks
o Switching kapacitás: min. 128 Gbps
o Virtuális hálózatok száma; 1 db
o Stacking sávszélesség: min. 80 Gbps (max 8 switch-ig lehessen bővíteni, külön dedikált 

stack porttal rendelkezzen, gyűrű topológiában)
o Rackbe szerelhetó'ség
o Redundáns tápegység, hűtőventillátor és uplink modulok
o Opcionális backplane stackelési lehetőség (SOGBps sebességgel)
o MACSec titkosítás (IEEE 802.lAE szabványnak megfeleló'en) AES protokollal, policy 

alapú szegmentálással
o Layer 3 kezelése (beleértve az OSPF, EIGRP stub, RIP és Routed Access kezelését) 
o A hálózati forgalom figyelése Flexible Netflow vagy azzal egyenértékű technológiával 
o Jumbo frame támogatás

® Portokkal, csatlakozó felületekkel kapcsolatos elvárások;
o lOOOBase-T (RJ-45): 24 db
o lOGBase-X SFP uplink: 4 db
o Network stack device: 1 db
o LAN management (RJ-45); 1 db

* Switchen futó lOs -el kapcsolatos elvárások:
o Switch fundamentals : Layer 2, Routed Access (RIP, EIGRP Stub, OSPF -1000 routes), 

PBR, PIM Stub Multicast (1000 routes), PVLAN, VRRP, PBR, CDP, QoS, FHS, 802,IX, 
IVlACsec-128, CoPP, SXP, IP SLA Responder

o Automation NETCONF, RESTCONF, YANG, PnP Agent, PnP
c Telemetry and visibility : Model-driven telemetry, sampled NetFlow, SPAN, RSPAN
o Security ; MACsec-128
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• Garanciává! kapcsolatos elvárás:
o Min. 3 év következő munkanapi helyszini cseregarancia

2.4.2 Mintakonfiguráció
A mintakonfiguráció 1 db eszköz adatait tartalmazza

TfBMfK MENNYISÉG

^1——■
C9200L-Z4T-4X Catalyst 92001 Z4-port data. 4 x 100 .Network Essentiab 1

C9200L-NW-E-24 C9200L Network Essentials, 24-port, license 1

CAB-TA-EU Europa AC Type A Power Cable 1

PWR-C5-BWNK Config 5 Pow'er Supply Blank 1

C9200L-STACK-Krr= Cisco Catalyst 9200L Stack Module 1

STACK-T4-50CM SOCM Type 4 Stacking Cable 1

PWR-C5-125WAC= 125W AC Config 5 Power Supply 1

CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable 1

SFP-1OG-SR-S=

Cn\i-SNT-C920L24X

lOGBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class

SNTC-SX5XN8D Catalyst 92OOL 24-port data, 4 x iOG , 35
Months

3

1

L______ . J
C"2(X3L-TíNA-E-24-3Y

CS200L Cisco ONA Essentials, 24-port, 3 Year Term 
license

1

2.4.3 Szállítandó mennyiség
Az eszközből szállítandó 2 db

2.5 Access switch

2.5.1 Specifikáció
A switchek (6 darab) a Szugló utcai központi teiepheiy LAN topológiájába kell, hogy beilleszkedjenek.

Az eszközöknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie

• Általános elvárások:
o Redundáns tápegység, ventilátor modul és uplink modul
o Jumbo frame támogatás
o Rackbe szerelhetőség
o Backplane stacking lehetőség, SOGbps vagy nagyobb sebességgel
o 170Gbps vagy nagyobb switching sebesség

• Portokkal, csatlakozó felületekkel kapcsolatos elvárások:
o Ethernet LAN (RJ-45) lO/lOO/lOOOBASE-T portok mennyisége: 48 db, POE+ lehetőséggel
o lOGBase-X SFP uplink: 4 db
o Network stack device; 1 db
o LAN management (RJ’45): 1 db

• Garanciával kapcsolatos elvárás:
o Minimum 3 év helyszíni, következő munkanapi cseregarancia
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2.5.2 Mintakonfiguráció
A mintakonfiguráció Idb eszköz adatait tartaimazza

C9200t-48P-4X-t:

CON-SftíT-C920L4XE

cszoolCTw/eCs
"CAS-TA-Etj

Twícs-BiANk

Catalyst 9Z00L 4S-port data, 4 x lOG .Network tssenliafs,, PoE+
SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200L AgOport data?4 x lÖG ,Ne

C9200L Network Essentials. 48-port itcense

Europe AC Type A Power Cable

Config 5 Power Supply Blank

1

X

2.

L

1
C9200-STACK-BLANK Catalyst 9200 Blank Stack Module 2
C920ÖL-DNA-E-48 C92ÍX3L Cisco DNA Essentials, 48-port Term license 1
C9200L-ONA-E-43-3Y C92(X)L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license 1
NETWORK-PNP-IIC Network Plug-n-Play Ucense for 2ero-touch device deployment 1
SFP-106-SR-5= 10G8ASE-5R SFP Module, Ersterprise-CJass 1

2.5.3 Szállítandó mennyiség
Az eszközből szállítandó 6 db

2.6 Kisebb TELEPHELYEK SWITCH

2.6.1 Specifikáció
o 24 portos menedzselhető Gigabit switch
o Layer 3 támogatás (beleértve az OSPF for Routed Access, OSPFv3 (iPV6 routing) 

támogatást is}
cs MAC cím alapú VLAN hozzárendelés
o Hálózati hozzáférés kontrollálása (Flexible Authentication, 802.IX monitor mode, and 

RADIUS Change of Authorization)
o IPv6 First-hop security (LayerZ és Layers hozzáféréskontroli IPv6 protokollt használó 

eszközök részére)
o Access Control Lists (ACLs) IPv6 és IPv4 protokollt használó eszközök részére
o Újonnan csatlakozott illetve eltávolított eszközökről figyelmeztetés küldése az 

adminisztrátorok részére (MAC cím alapon)
o Minimum 2 SFP modul fogadására hely (maga a modul nem része a szállítandó 

eszközöknek)

2.6.2 Mintakonfiguráció
A mintakonfiguráció egy darab eszköz adatait tartaimazza

10/100/1000 portok
Modell mennyisége Uplink

Cisco Catalyst 2960X- 4 SFP
24TS-L 24 modulheiy
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2.6.3 Szállítandó mennyiség
Összesen 9db eszköz

• San Marco utca: 3db 24 portos managelhetö switch
* Üllőt út: 2db 24 portos managelhetö switch
« Bicskei út: 2db 24 portos managelhetö switch
• Ferihegyi út: 2db 24 portos managelhetö switch

2.7 W1-FI VEZÉRLŐ

2.7.1 Specifikáció
A W1-FI vezérlő (1 darab) a Szugló utcai központi telephely Wireless topológiájába kell, hogy 
beilleszkedjen. Virtuális gépen futó virtuális applience-ként vagy dedikált hardver eszközzel is 
megvalósítható. Virtuális appliance esetén mind Microsoft Hyper-V {Windows Server 2012R2 datacenter 
edition), mind vmWare ESXi virtuaiizácíós platformon működnie kell.

Az eszköznek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

* Általános elvárások;
o RF menedzsment: Valós idejű és historikus hálózati teljesítménnyel kapcsolatos 

információ biztosítása a vezérlőkön keresztül az RF interfészről a rendszer méretű Cisco 
CieanAir (vagy azzal egyenértékű megoldással történő) integráció használatával.

o Skálázhatóság: 200 Access pointlg és 6000 kliensig skálázhatósági lehetőség (Small Scale 
Image támogatása)

o Trustsec vagy azzal egyenértékű eszközazonosítás és hálózati hozzáférés korlátozás 
(Radius, AD kezelés; az AD server verziója Windows Server 2012 R2)

o Központosított vezérlés, menedzsment és kliens oldali hibaelhárítás
o Wan link hiba esetén zökkenőmentes kliens hozzáférés támogatása (local data 

switching)
o Lokális RADIUS szerver támogatás
o Nagy késleltetésű WAN linkek támogatása
o Biztonságos vendég hozzáférés
o Hatékony access point upgrade lehetőség, amely optimalizálja a WAN link 

kihasználtságát az AP image letöltéshez
o Integrált és fejlett biztonság háiózatnélkölí behatolás megelőző rendszerrel (wIPS) 
o Lokális split tunneling a tovább fejlesztett WAN sávszélesség kihasználás miatt 
o Munkacsoport bridge/universal workgroup bridge (WGB/uW6B) támogatás a lokális 

swítching-hez amely egyszerűsíti a csak vezetékes eszközök telepítését távoli helyeken
o Egységes End-to-End Security: CAPWAP és DTLS támogatás
o Hibatűrés: A kontroliéi hibája esetén az AP-k zökkenőmentesen szolgáltatnak tovább, 

backup controlier-re való áttérési lehetőséggel a központosított környezetben
o Környezet függő konfigurálhatóság: A szervezetek az AP rádió Jeteket kikapcsolhatják a 

munkaidőn túli órákban
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• Vezeték nélküli szabványok támogatása: IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.lld, 
WMM/802.11e, 802.11h, 802.11k, 802.11n, 802.llr, 802.11u, 802.llw,

• Wired/Switching/Routíng: szabványok támogatása: IEEE 802.3 10BA5E-T, IEEE 802.3u lOOBASE- 
TX specification, lOOOBASE-T. lOOOBASE-SX, 1000-BASE-LH, IEEE 802.IQ VLAN tagging

• Biztonsági szabványok támogatása: WPA, IEEE 802.Ili {WPA2, RSN), RFC 1321 MD5 Message
Digest Algorithm, RFC 1851 The ESP Triple DES Transform, RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for 
Message Authentication, RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0, RFC 2401 Security Architecture for 
the Internet Protocol, RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH, RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 
within ESP and AH, RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV, RFC 2407 
Interpretation for ISAKMP, RFC 2408 ISAKMP, RFC 2409 IKE, RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher 
Algorithms, RFC 3280 internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile, RFC 4347 Datagram 
Transport Layer Security, RFC 4346 TLS Protocol Version 1.1

• Menedzsment interfésszel kapcsolatos elvárások:
o Web alapú http/https
o CLi: Telnet, Secure Shell (SSH) Protocol, serial port
o Prime infrastruktúra

• Virtuális gép specifikációknak megfeleltethető konfiguráció:
o CA Cisco Virtual Wireless Controller bármilyen x68 szerveren képes futni, amely 

támogatja a HyperV, VMware ESXi 4.x, 5.x, 6.x és KVM Linux alapú rendszereket. Az 
eró'forráskövetelmények a vírtualízált szerver hardverrel kapcsolatban:

• CPU; 1 Virtual CPU
• Memory; 2 GB
» Disk space; 8 GB
• Network interfaces; 2 (vNlCs)

• A garanciával kapcsolatos elvárások;
o Minimum 3 év helyszíni, következő munkanapi cseregarancia (értelemszerűen dedikált 

hardveres megoldás esetén értelmezhető követelmény)
• A szoftverkövetéssel kapcsolatos elvárások:

o Minimum 3 év szoftverfrissítés

2.7.2 Mintakonfiguráció

2.7.3 Szállítandó mennyiség
A Wifi access controllerből 1 db konfiguráció szállítandó

{ Í-AIR-CTVM-5-X9 Cisco Virtual Wireless Controlíerjw/S Access Points License! 1
rcoS-icMÚ-CTVMskg SWSS UPGRADES Cisco Virtual Wireless Controlierjw/S Access Point!, 12 Months 1
j C0N-ECMÜ-CTVM5K9 SWSS UPGRADES Cisco Virtual Wireless Cöntroliér(w75 Access P 3

2.8 WI-FI Access pontok

2.8,1 Specifikáció
A Wl-FI access pontok (17 darab) a Szugló utcai központi telephely Wireless topológiájába kell, hogy 
beilleszkedjenek, kontrollált környzetben felcsatlakozva a 2.6 alatt megadott Wifi controllerre
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M eszköznek a következő tuiajdonságokkal kell rendelkeznie;

• Általános elvárások:
o A 2.6 pontban ajánlott WtFi Access Controller-el teljes mértékben kompatibilis eszköz
o Ethernet LAN adatátviteli sebességek: 10,100,1000 Mbit/s
o Vezetéknéiküli LAN adatátviteli sebesség: (max) 1750 Mbit/s
ö Maximális adatátvitel) sebesség: 2000 Mbit/s
o Frekvenciasáv: 2.4 - 5 GHz

• Összekapcsolhatósággal kapcsolatos elvárások;
o Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége; 2 db
o WAN-connectson; Ethernet {RJ-45)

• Biztonsággal kapcsolatos elvárások; Támogatott biztonsági algoritmus WPA,WPA2, EAP Radius 
integráció

• Antennával kapcsolatos elvárások:
o Antenna-típus: omni
o Antenna hozamszint (5GHz sávszélesség esetén); 5 dBi vagy jobb
o Antenna mennyiség: 4 db

• A garanciával kapcsolatos elvárások;
o Minimum 3 év helyszíni, következő munkanapi cseregarancia (értelemszerűen dedikált 

hardveres megoldás esetén értelmezhető követelmény)
• A szoftverkövetéssel kapcsolatos elvárások;

o Minimum 3 év szoftverfrissítés

2.8.2 Mintakonfiguráció
A mintakonfiguráció Idb eszköz adatait tartalmazza

'-ZW' --"t AíR-AP1852(-E-t<9 SOZ.llac Wave 2; 4x4;^SS; int Ant; F Reg Dóm 1

CON-SNT-ASRAP18A SNTC-8X5XNBD 802.113c Wave 2; 4x4;4SS; Int Ant; E Reg, 12 Months 1

2.8.3 Szállítandó mennyiség
A 2.6 pontban ajánlott access controller által vezérlendő eszközök szállítandó mennyisége 17db.

2.9 ÜZEMBE HELYEZÉS, INTEGRÁCIÓ
A hálózati eszközök üzembehelyezése, integrációja a következő tevékenységeket takarja;

• A kialakítandó konfiguráció részletes tervezése, dokumentálása; az űzembehelyezés lépéseinek 
tervezése, dokumentálása

• Üzembehelyezés
o Rack szekrénybe szerelés (beleértve a jelenlegi eszközök mozgatását)
o Kábelek rendezése, felcímkézése
o Teljes rendszerkonfiguráció

■ Tűzfalak:
• Alap tűzfal funkciók

• Telephelyek közti kommunikáció
• Internet elérés

• Publikálások
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• Web forgaiom szűrés
• VPN (szervízeléréshez)
• Zabbfx monitorozáshoz illesztés
» GrayLog szerverhez illesztés, ÖCS inventory-hoz illesztés, dokumentálás

• Switchek
• Fizikai installáció, a meglevő eszközök átszerelésével
• A kábelezés kulturált átalakítása (!. jelenlegi szekrények között áthúzott 

kábelek)
• Menedzsment konfigurálása
• Zabbix monitorozási rendszerhez illesztés

■ WI-FI vezérlő és Access pontok
• Fizikai installáció, a meglévő eszközök átszerelésével
• Menedzsment konfigurálása
• Zabbix monitorozási rendszerhez illesztés

• A kialakított rendszer dokumentálása
• Az üzembe helyezés lépéseinek dokumentálása (reprodukáláshoz szükséges mértékben)

Az ajánlat tartalmazza a fenti tevékenységek megkezdéséhez szükséges tervezési tevékenységet is.

A szerelés során szükséges sztenderd kábeleket (elsősorban patch kábelek) biztosítjuk.

A telephelyek topológiája:

A telephelyek közötti L2 illetve VPN kapcsolatok mellett be kell állítani a menedzsment célokat szolgáló 
Cisco VPN megoldást, be kell állítani az URL szűrést, valamint a redundáns eszközök és/vagy vonalak 
esetében tesztelni keli mind a normál működés esetén történő terheléselosztás (load balance) megoldás 
működését, mind a hibatűrést.

A LAN struktúra átalakítása során létre kell hozni a szerverpark lOGBites gerinchálózatát, az egyes kliens 
access switchek felé a csíllagtopológia kialakítását

32



3. sz. melléklet

Nyilatkozat alvállalkozókról

Alulírott (név, beosztás), a  (cégnév) 
(székhely: ; cégjegyzékszám: ;
adószám: ; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselőjeként 
polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság 
mint Eladó és a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. mint Vevő között „Hálózati 
eszközök és szolgáltatások beszerzése” tárgyában (dátum) napján kötött 
szerződés teljesítésébe a Társaság az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni, továbbá 
kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt. és a hivatkozott szerződés megkötését 
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Alvállalkozó 1.

Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó Vevő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 
megnevezett alvállalkozó t a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó ! a szerződéskötést 
követően megnevezett és a teljesítésbe . (dátum) napjától bevont alvállalkozó

Alvállalkozó 2.

Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégj egyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igény bevételre kerül:
Az alvállalkozó Vevő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban 
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó t a szerződéskötést 
követően megnevezett és a teljesítésbe (dátum) napjától bevont alvállalkozó 

,20

Eladó cégszerű aláírása
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4. sz. melléklet

Az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberek

Az. eljárást megiadító feltívásban előírt all£alma.ssági elő-írások TO.aa.ttozásáB-aii benmlatott szakemberek

A nyilatkozatot be kívánom njájtani.

Nyilatkozom, kogy az eljárást meg-inditó feíhívásbaa eiőirt allialmassági előírások vonatkozásab^an az alábbiaícbaa felsorolt szakemberiekeit 
kívánom bematatEii, valaniint nyertességaak esetén bevonai a szerződés teljesítésébe:.

Eljár:ást megindsto felhívás alkalmassági követelményi; előíró 
pontja, illetve az alkaíiaassági követelni éay megnevezése

Ilii.3, Ml .a..

.4 szakember neve Szkolafliövics Tibor

Digitran Hangária Digitális iranszforasáciő Zrt., Magyarország 1027

:KRyíiÍ40’9^2«?lP 0294

Siakért ővel jogviszonyban álló szewezet megnevezése B-adapest, Henfler Utca 2/C

blimkaviszoiiySzakértő jelenlegi jogviszonya a megjeiSlt sz.en,’ezettel

Eljárást megindító felhívás alkalaiassági kőveteimény't előíró 
pontja, illetve az aikalaiassági követelmény megnevezése

KI.i.3. Mi.b.

A szakember neve Sodrovics Péter

Szakért ővel jogviszonyban álló szervezet megnevezése Digitran Hiiag^áría Digitális Traaszfonaáctó Zrt., Magyarország 1027
Budapest, Henger Utca 2/C

Szakértő jelenlegi jogviszonya a megjelölt szervezettel MiiiikaviszoOT

Élj árpást: megindító felhb'ás alkalni.assági követeim.énj't előíró 
pontja, illetve az alkalmassági kSvetelméay megneirezése

nti.3. Ml.c.

.A szakember new Farkas János

Szakértővel iogviszonyban álló szervezet megnevezése Digitran Hniigária Digitális Traaszfonnácití Zrt,, Magyarország 1027
Budapest, Henger Utca 2/C

Szakért ő jelenlegi jogviszonya a megjeiSIl szeiv'ezettel Misakaviszoay

Njilatkozom, hogy wertességuak e-setén az áltafank beiE.o.tatott szakemberCeld a. szerződés teljes időtartama alatt, rendelkezésre fognak 
alini.
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5. számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Név: Digitran Hungária Zrt.
Székhely: 1027 Budapest Henger utca 2/C
Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-10-049616
Adószám: 12109584-2-42
Képviseletében eljár: Rátkai Péter igazgatósági tag

Alulírott Rátkai Péter, mint a Digitran Hungária Zrt. (nyilatkozatot tevő szervezet) 
képviseletére jogosult az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja és az Áht. 50. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági nyilatkozatot teszem.
(A nyilatkozat L, II. és III részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá 
vonatkozó, azaz vagy az I, vagy a II, vagy a III. részt kell kitöltenie.)

1.
Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek, mert megfelelnek a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés l.a) pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősülnek. (A megfelelő aláhúzandó!) 
az állam,
a költségvetési szerv,
a köztestület,
a helyi önkormányzat,
a nemzetiségi önkormányzat,
a társulás,
az egyházi jogi személy,
az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön 
vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,
a nemzetközi szervezet
a külföldi állam, a
külföldi helyhatóság,
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

35



IL
Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezetek

1. Az általam képviselt szervezet Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható 
szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő 
feltételeknek:
tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a 11. 2. pontban nyilatkozom, és a

b) az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: 
az Európai Unió valamely tagállama:
Magyarország 
egyéb:.................................. vagy
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: , vagy 
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: , 
vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot 
megnevezni!)

ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, amelyről a II. 3. pontban nyilatkozom és

ad) az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek 
fennállnak, amelyről a II. 4. pontban nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő 
természetes személy(ek) a tényleges tulaj donosa(i):

Ssz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve Részesedés mértéke %- 
ban

1. Rátkai Péter Budapest, 
1963.04.18.

Reichardt Éva 75

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről: 
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Kt. általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött 
külföldi társaság;

vagy
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő aláhúzandó!)
Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy 
felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak

vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak minősül.
(A megfelelő aláhúzandó!)

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnak befolyással, 
szavazati joggal bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közvetetten több mint 
25%-OS tulajdonnak befolyással, szavazati joggal (továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek) és 
adóilletőségük:

Ssz. Gazdálkodó szervezet 
neve

Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-ban

Adóilletősége

4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben a közvetlenül vagy közvetetten több mint 
25%-OS tulajdonnak befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulaj donosa(i);

Ssz. Gazdálkodó szervezet 
neve

Tényleges 
tulajdonos

Születési hely és 
idő

Anyja neve Részesedés 
mértéke %-ban
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4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati 
joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti 
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül! nem minősül.
(megfelelő rész aláhúzandó)

IIL
Civil szervezetek, vízitársulatok

1. Az általam képviselt szervezet (A. megfelelő aláhúzandó!)
civil szervezet vagy
vízitársulat
átlátható szervezetnek minősül az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint.
a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Ssz. Vezető tisztségviselő Születési hely és idő Anyja neve

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az III. 1. a) pont szerinti vezető tisztségviselői az 
alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel:

Ssz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés mértéke %- 
ban

c) A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz
ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
amelyről a III. 2. pontban nyilatkozom.
eb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezménye van, amelyről a III. 3. pontban nyilatkozom.
cc) nem minősül(nek) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak.
a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
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tekintetében a ca), eb) és cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyről a III. 4. pontban 
nyilatkozom.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

A III. 1. b) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján 
a következő terarészetes személy(ek) a tényleges tulaj donosa(i):

Ssz. Gazdálkodó szervezet 
neve

Tényleges 
tulajdonos

Születési hely és 
idő

Anyja neve Részesedés 
mértéke %--ban

3. Nyilatkozat a III. 1. b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról

3.1. A III. 1. b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége

Ssz. Gazdálkodó szervezet 
neve

Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-ban

Adóilletősége

3.2. A III.l. b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése
A b) pont szerinti szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött külföldi társaságnak 
(ha egyik szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, akkor kérem kihúzni)'.

4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy 
közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek 
olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető 
tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek

Ssz. Gazdálkodó 
szervezet neve

Szervezet 
adószáma

Részesedés 
mértéke %- 

ban

Adóilletősége tényleges 
tulajdonos{ok)

tényleges 
tulajdonos 
születési 
helye és 

ideje
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A fenti táblázatban felsorolt szervezetek közül a következők minősülnek ellenőrzött külföldi 
társaságnak (ha egyik szervezet sem minősül ellenőrzött gazdasági társaságnak, akkor kérem 
kihúzni):

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat 
megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a  részére, vagy amennyiben az 
általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak 
megfelelnek.

Kelt, 2020. március 

Rátkai Péter 
igazgatósági tag 

Digitran Hungária Zrt.
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