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Futó Balázs Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda irodavezető-helyettes 
A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni. 
A  döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
Melléklet: I db Emelt szintű mérnökinformatika vállalkozási szerződés 

I db árajánlat 

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság! 

Tényállás 'is a döntés tartalminak részletes ismertetése 
Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszerének hálózati 
adattárolója jelenleg egy  DELL EMC Storage,  mely  6 TB  kapacitása ellenére  95  %-os  telítettséggel 
üzemel.  A  hálózati tárolón lévő adatok naprakész elérhetőségének biztosítása érdekében a 
tárkapacitáson, valamint az elérhetőség gyorsaságán is javítani szükséges az új és a gyorsan fejlődő 
technológiák miatt. 

A  Hivatal közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást keretében  2019.  április 01-jén 
beszerzési eljárást indított „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai 
szolgáltatás nyújtása" tárgyban.  A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  421/2019.  (IV.29.) 
számú határozatával megállapította, hogy a beszerzési eljárás nyertese a Kermann Műszaki Fejlesztő 
Kit. (a továbbiakban: Kft.). 
A 2019.  május  24.  napján kelt szolgáltatási szerződés  (1.  sz. melléklet) alapján a Kft. a szerződésben 
meghatározott emelt szintű informatikai rendszermérnöki támogatás nyújtását végzi.  A  szerződés  3.5 
pontja értelmében a Szolgáltatást végző vállalja, hogy a Megrendelő igényei szerint  es  a vonatkozó 
jogszabályok keretei között tanácsadóként közreműködik a Megrendelő által bonyolított informatikai 
eszköz beszerzésekkel kapcsolatosan. Továbbá a szerződés  2.3  pontja értelmében a felek külön 
megállapodása alapján a Kft. jogosult a Hivatal által használt rendszerek részleges vagy teljes 
bővítésére, felújítására, átalakítására. 

Mindezekre tekintettel a  DELL EMC  adattárolón lévő adatok biztonsága, valamint a rendszer több 
elemének folyamatos működés melletti átalakítása olyan rendszerismeretet követel meg, amelyet a 
piaci szereplők közül csak az emelt szintű mérnökinformatikai szerződött Kft.-nek áll a 
rendelkezésére. 
A 2.  sz. mellékletben szereplő Kft. részéről érkezett árajánlat tartalmazza az adattároló beszerzését, 
beüzemelését, adat migráció előkészítését  es  az adatok migrálását, valamint  5  év gyártói garanciát. 

Ajánlattevő: Kermann Műszaki Fejlesztő  Mt. (1149 Budapest,  Angol utca  32.4.  ép.  2. em) 
ajánlata:  

   

A  jelenlegi adattároló cseréje, beszerelése, adatok 
migrációja  

 

bruttó  6 986 51  I ,-  Ft 

   

   

II.  A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a döntés meghozatala a Tisztelt Bizottság hatásköre. Az adattároló bővítése, 
az elérhetőség gyorsságának növelése a  stabil  működéshez elkerülhetetlen, tekintettel arra, hogy a 
jelenlegi  DELL EMC Storage 6 TB  kapacitása ellenére  95  %-os  kihasználtsággal működik. 
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HI. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a jelenlegi  DELL EMC Storage  cseréje, az adattároló bővítése, az elérhetőség 
gyorsságának növelése a  stabil  működéshez. 
Elfogadott ajánlati ár: Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.  (1149 Budapest,  Angol utca  32.4.  ép.  2. em.) 
ajánlata: a jelenlegi adattároló cseréje, beszerelése, adatok migrációja, bruttó  6.986.511 Ft. 

Az elfogadott ajánlati ár fedezeten belül van. Fedezete a Hivatal  12201-02  cím beruházási 
előirányzatán biztosított. 

IV.  Jogszabályi környezet 
A  Bizottság hatásköre Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
36/2014  (XI.06,) önkormányzati rendelet  7.  melléklet  1,1.3.  alpontja alapján hozza meg. 

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 

A  Városgazdálkodási is Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy 

I. a Kermann Műszaki Fejlesztő Kft. (székhely:  1149 Budapest,  Angol utca  32.4.  ép.  2. elm; 
adószám:  14160080-2-42;  cégjegyzékszám:  01 09 28 0382)  által a hálózati adattáró  (storage) 
cseréjére, bővítésére tett  6 986 511,-Ft  ajánlati árat elfogadja. 

Felelős: Jegyző 
Határidő:  2019.  június  24. 

2. a határozat  2.  pontja alapján felkéri a jegyzőt az adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős: Jegyző 
Határidő:  2019.  június  24. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
A  lakosság széles körét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészítőjének javaslata a közzététel 
módjára: honlapon 

Budapest, 2019.  június  18. 
dr. Balla Katalin 

jegyzői kabinetvezető 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 
Székhely: 
Adószám: 
Törzsszám: 
KSH számjel: 
Bankszámlaszám: 
Számlavezető pénzintézete: 
Képviseli: 
mint Megrendelő 

másrészről 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám: 
Bankszámlaszám: 
Számlavezető pénzintézete: 
Képviseli: 

mint Szolgáltató,  

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
15508009-2-42 
508001 
15508009-8411-325-01 
10403387-00028597-00000007 
K&H  Bank  Zn. 
Danada-Rimán  Edina  jegyző 

Kermann Műszaki Fejlesztő  Mt. 
1149 Budapest,  Angol utca  32.4.  ép.  2. em. 
01-09-280382 
14160080-2-42 
10300002-10686678-49020023 
MKB  Bank  Zrt. 
Kovacs Zoltan  ügyvezető 

(továbbiakban Megrendelő és Szolgáltató együttesen, mint Felek között) az alulírott napon és helyen 
az alábbi feltételek szerint. 

I. Előzmények 

1.A  Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem erő be-
szerzési eljárás (a továbbiakban: beszerzési eljárás) keretében  2019.  április 01-en ajánlattételi felhívás-
sal, beszerzési eljárást indított „Szolgáltatási szerződés keretében emelt szintű mérnök informatikai 
szolgáltatás nyújtása" tárgyban. 

2. A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat Képviselő-testülete Városgazdálko-
dási  es  Pénzügyi Bizottságának  421/2019. (1V.29.)  számú határozata szerint beszerzési eljárás nyerte-
se a Kennann Műszaki Fejlesztő Kft. 

3. Jelen szerződés L sz. alapdokumentumát képezi az  1.1.  pontban meghatározott ajánlattételi felhívás, 
2.  sz. alapdokumentumát Szolgáltató, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

4. A 1.3.  pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során egyaránt irányadóak. 

IL A  szerződés tárgya 

2.1. A  Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben meghatározott emelt szintű 
informatikai rendszermérnöki támogatás (a továbbiakban: mérnök informatikai támogatás) nyújtását 
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évi  240  óra időtartamban (eves, lehívható időkeret) a jelen szerződésben  es  annak elválaszthatatlan 
részét képező ajánlattételi felhívás  es  ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. Vállalkozó az 
éves időkeretből felhasznált és még felhasználható órák számáról rendszeresen kimutatást küld a Meg-
rendelőnek. Az eves időkereten belül Vállalkozó havonta legfeljebb  32  óra szolgáltatást vállal, amely 
kizárólag a tárgyhónapban felmerülő üzemszerű működést akadályozó hiba fennállása esetén léphető 
túl, túllépés ideje értelemszerűen beleszámítódik az eves időkeretbe. 

2.2.  Szolgáltatási időszak (a  7.2  pont szerinti havi díjba foglaltan): 
Hétfő:  08:00-18:00  óra 
Kedd-Péntek:  08:00  —  17:30  óra 

A  szolgáltatási idöszakon túli munkavégzés kizárólag a teljesítendő feladat ismeretében, a Megrendelő 
kapcsolattartójának telefonon vagy írásban történő kifejezett kérésére Vállalkozó vállalja a feladat 
végrehajtását, azzal hogy, ilyen munkavégzésre fordított idő  1,5x-es  szorzóval kerül az eves időkeret-
ből elvonásra. Szolgáltatási időszakon túli munkavégzésre a Vállalkozó akkor számítja fel a  3.9  pont 
szerinti díjat,  ha  a munkavégzés az eves időkereten felül történik. 

2.3.  Feladatok részletezése: 
• kiemelt rendelkezésre-állású mérnöki támogatási szolgáltatás, 
• meglévő hardver elemek és hardver közeli szoftverek szakértői támogatása, 
• meglévő operációs rendszerek is szoftver rendszerek szakértői támogatása, újrainstallálása és 

frissítése (szolgáltatás nem terjed ki azon rendszerszintű alkalmazás szoftverekre melyek forrá-
sa felett a Szolgáltató korlátlanul nem rendelkezhet), 

• Speciális  BIOS es firmware  frissítések megtervezése, megszervezése, elvégzése, ellenőrzése 
• biztonságtechnikai jellegű problémák folyamatos elemzése, gyártók által ajánlott biztonsági ja-

vítások  es  bővítések átvezetése, 
• aktív hálózati elemek működése során felmerülő problémák/konfigurációk megoldására, 
• rendszermérnöki támogatási HelpDesk  (Call Center), 
• helyszíni vagy távvezérelt munkavégzés évente  240 era  időtartamban, 
• központi szerver HW konfigurálás igények szerint, 
• szerverek, központi gépterem átalakítása, átszervezése, a munkával járó kábelezési  es  konfigu-

rációs munkálatok elvégzése igény szerint, 
• rendelkezésre állás  1  órás reakció idővel a  Microsoft Windows 2003/2008  és LI-

NUX/UNIX/AIX platformokhoz és a szerveroldali alkalmazásokhoz. 

A  Felek külön megállapodása alapján Szolgáltató jogosult a Hivatal által használt rendszerek részleges 
vagy teljes bővítésére, felújítására, átalakítására. 

Felek reakció időnek értelmezik azt az időtartamot, amely időtartamon belül Szolgáltató a Megrendelő 
hibajegyét felveszi és írásban visszaigazol Megrendelő részére arra vonatkozóan, hogy a hibajegy ke-
zelését rögzítette  es  kijelölte a hiba elhárításával foglalkozó szakembert. 

Ill.  Szolgáltató kötelezettségei 

3.1.  Szolgáltató vállalja, hogy — kizárólag - az írásban megerősített üzemszerű működést akadályozó 
hiba megoldására vonatkozó igényt legkésőbb  120  percen belül (mely a Szolgáltatási időszak keretei 
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között számítandó) a helyszínen vagy - amennyiben azt a probléma jellege lehetővé teszi - táveléréssel 
megkezdi és folytatja a jelzett probléma megoldásáig.  A  Szolgáltatást végző köteles minden tőle telhe-
tőt megtenni a probléma megoldása érdekében is a Megrendelő köteles ebben vele együttműködni. 

3.2.  Abban az esetben,  ha  a Szolgáltató a  3.1.  pont szerinti esetben  120  percen belül nem kezdi meg a 
szolgáltatás nyújtását, minden megkezdett óra után  16.000,- Ft  + ÁFA késedelmi kötbér fizetésére 
köteles. 

3.3  Szolgáltatást végző vállalja, hogy hibabejelentésre alkalmas „HFLPDESK" szolgálatot üzemeltet, 
melynek elérését a jelen Szerződés  2.2.  pontjában rögzített időtartamon belül, - valamint halaszthatat-
lan beavatkozást igénylő esetekben az időtartamon kívül is - Megrendelő telefonon  es  e-mailen ke-
resztül hibabejelentéseket tehet Megrendelő bejelentésre kijelölt munkatársai által. 

Megrendelő részéről hibabejelentésre jogosult személyek és elérhetőségeik az alábbiak: 
név: alanformatikus, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
telefon: +  36 1/459-2324 
mobil:  + 
e-mail: 

név. ügyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
telefon: +  36 1/459-2323 

e-mail: 

név:  11.11.  ügyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
telefon: +  36 1/459-2322 
mobil: 
e-mail: 

név: 111.1111.1111gyintéző, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
telefon: +  36 1/459-2322 
mobil: 1 

"ail:1111111.131111111111.111111 

Szolgáltató Helpdesk elérhetősége: 
e-mail:  helpdesk@kennann.hu 
telefonszám:  +36 1/445 1679 
webes elérhetősége: Imps://supportkermannkft.hu 

3.4  Szolgáltatást végző vállalja, hogy évente a  IL.  pontban megjelölt  240  óra időtartamban a terve-
zésben és optimalizálásban jártas rendszermérnökei Megrendelő részére helyszíni munkavégzéssel  es 
tanácsadással is rendelkezésére állnak. 

3.5  Szolgáltatást végző vállalja, hogy a  240  óra időkeret terhére a Megrendelő igényei szerint  es  a vo-
natkozó jogszabályok keretei között tanácsadóként közreműködik a Megrendelő által bonyolított in-
fonnatikai eszköz beszerzésekkel kapcsolatosan.  A  beszerzett eszközöket telepíti, valamint a jelen 
Szerződésben rögzítettek alapján működteti és fejleszti. 
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3.6.  Szolgáltató vállalja, hogy a rendszermérnöki támogatási tevékenysége kapcsán a Megrendelő te-
vékenységének segítése céljából - jogszabály vagy e szerződés eltérő rendelkezése hiányában - kap-
csolatot tart fenn az informatikai eszköz-szállítókkal, különös tekintettel az  1.  számú alapdokumen-
tumban rögzített operációs rendszerek és alapszoftverek szállítóira. Ezen kapcsolattartás nem lehet 
hátrányos a Megrendelő számára. 

3.7.  Szolgáltató vállalja, hogy az üzemeltetett  IT  rendszerben a Megrendelő tevékenysége során meg-
jelent adatok biztonságát megőrzi. 

3.8.  Szolgáltató kizárja felelősségét azokban az esetekben, melyekben Megrendelő hibájából vagy 
rendeltetésellenes, illetve szakszerűtlen használatából  es  kezeléséből adódóan hibásodnak meg  IT  esz-
közök, illetve nem működnek rendeltetésszerűen. 

3.9. A  Szolgáltató vállalja, hogy a Szerződés  11.1.  pontjában rögzített éves  240  rendszermérnöki mun-
kaórát meghaladó — a Megrendelő által írásban külön igényelt szerződés szerinti feladatokat ellátja az 
alábbi ellenszolgáltatás ellenében eseti alapon: 

rendszermérnöki óradíj távolról, a Hivatal munkarendjében: 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, a Hivatal munkarendjében: 
rendszermérnöki óradh távolról, a Hivatal munkarendjén kívül: 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, a Hivatal munkarendjén kívül: 
rendszermérnöki óradíj távolról, hétvégén, ünnepnapon: 
rendszermérnöki óradíj helyszínen, hétvégén, ünnepnapon: 
kiszállási díj: 

IV.  Megrendelő kötelezettségei 

14.500  Ft/óra +  /WA 
14.500  Ft/óra + ÁFA 
20.700  Ft/óra + ÁFA 
20.700  Ft/óra + ÁFA 
27.000  Ft/óra + ÁFA 
27.000  Ft/óra + ÁFA 

6.000 Ft  / alkalom + ÁFA 

4.1  Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a tevékenysége ellátásához szükséges munkaterületet 
biztosítani. Megrendelő köteles Szolgáltató részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges bejárást és 
hozzáférés biztosítás. (Szerverszobába bejutás, admin jelszavak  es  kódok megadása) 

4.2  Megrendelő köteles - a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén —  7.2.  pont szerinti díjat a 
Szolgáltató részére havi rendszerességgel megfizetni. 

V. Teljesítés helye, ideje 

5.1  Szolgáltató jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységet a Megrendelő által megha-
tározott helyen köteles végezni. Egyebekben a Szolgáltató ott köteles teljesíteni, ahol az a szolgáltatás 
hiánytalan teljesítéséhez szükséges, 

5.2.  Szolgáltató jelen szerződés  IL  pontjában meghatározott tevékenységét a jelen Szerződésben rögzí-
tettek szerint köteles elvégezni. 

VI. Teljesítés 
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6.1.  Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés  IL  pontjában meghatározott vagy 
jelen szerződésben szereplő egyéb szolgáltatásokról - azok szerződésszerű, hiánytalan elvégzése ese-
tén - havonta közösen aláírt teljesítésigazolást állítanak ki. 

6.2.  Amennyiben a szerződés teljesítése során a Szolgáltató oldalán olyan körülmény áll elő, amely a 
szerződésszerű teljesítést akadályozza, köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti, 
megjelölve a teljesítés várható időpontját  es  a késedelem okát. Szerződő Felek megállapodnak abban, 
hogy ezekben az esetekben a  7.2.  pont szerinti díj Szerződő Felek írásos megállapodása alapján csök-
kentett mértékben kerül számlázásra, amennyiben az kizárólag a Szolgáltató hibájára vezethető vissza. 
Amennyiben a körülmény a Megrendelő, a Megrendelővel jogviszonyban álló harmadik Fél, vagy vis 
major következtében merül fel, akkor Vállalkozó a teljes Vállalkozói díj kiszámlázására jogosult ős a 
teljesítésre rendelkezésre  alto  időtartam a körülmény megszüntetésének időpontjától kezdődik. 
VII. A  szerződés időtartama, díjazás, fizetési feltételek 

7.1.  Szerződő Felek jelen szerződést határozott időtartamra,  2019.  május  15.  napjától  2020.  május  14. 
napjáig kötik. 
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fl Szolgáltató havonta  295.000,-  FL/hó + ÁFA, azaz havi kettőszázkilencvenötezer forint + ÁFA 
díjra jogosult. 
7.3. A  Megrendelő a szolgáltatási díjat havonta utólag, a teljesítési gazolással igazolt teljesítést köve-
tően szabályszerűen kiállított számla alapján  8  napon belül, banki átutalással az MKB  Bank  Zrt.-nél 
vezetett  10300002-10686678-49020023  számú bankszámlájára fizeti meg.  A  díjból a késedelmi vagy 
meghiúsulási kötbér összege visszatartható. 

7.4. A  Szolgáltató havonta jogosult számla kiállítására. Minden esetben a számla mellékletét képezi a 
Felek által közösen kiállított teljesítési igazolás 
Megrendelő részéről teljesítésigazolásra a Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda vezetője, akadályozta-
tása esetén a helyettese jogosult. 

VIII. Kötbér 

8.1.  Késedelmi kötbér:  A  Megrendelő Szolgáltatóval szemben a teljesítés késedelme esetére késedelmi 
kötbért köt ki, melynek mértéke jelen szerződés  3.2.  pontjában meghatározott összeg, 
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a teljesítés — olyan okból, amelyért Szolgáltató felelős meghiúsul, 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,  es  Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződést — minden-
nemű kártalanítási kötelezettség nélkül — azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben késedelmi 
kötbér felszámítására nincs lehetőség.  A  meghiúsulási kötbér mértéke a felolvasólapon rögzített, az 
általános forgalmi adó nélkül számított  12  havi ellenszolgáltatás  10%-a. 

8.2.  Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a Megrendelő a szerződésszegésből 
eredő kárának megtérítését is követelheti a Szolgáltatótól, a kár összegébe azonban a már behajtott 
kötbér összege beleszámít.  A  kötbér akkor is jár,  ha  a Megrendelőnek kára nem merült fel. 

IX. Korlatozások 

9.1.  Szolgáltató titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak 
tevékenységével kapcsolatban tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásá-

 



ban.  E titoktartási kötelezettség kiterjed alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket tevékeny-
ségük megkezdése előtt köteles a titoktartásra hitelt érdemlően figyelmeztetni. 

9.2. A  Szolgáltató a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szer-
ződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.  A  Szolgáltató a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a szerződéssel kapcsolatos okmányokat és informá-
ciókat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 

9.3  Szolgáltató jelen pontban foglalt kötelezettségeinek megszegéséért is teljes körű felelősséggel tar-
tozik. 
9.4.  Jelen szerződés pontjában rögzített korlatozás nem terjed ki azon információkra, melyek nyil-
vános adatok, illetve bárki számára megismerhetőek. 

X. Egyéb rendelkezések 

10.1.  Jelen szerződés határozott,  1  eves időtartamára tekintettel a szerződés rendes felmondással nem 
szüntethető meg. 

10.2.  Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozatával, jogosult azonnali ha-
tállyal felmondani a jelen szerződést,  ha  a Szolgáltató ellen felszámolási, vagy csődeljárást indítottak. 
Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. 

10.3  Szolgáltató teljesítési segéd, közreműködő, alvállalkozó igénybevételére jogosult, annak munká-
jáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

10.4  Szolgáltató a szerződés szerinti feladatai végzése során a Megrendelő munkavédelmi, tüzvédelmi 
és vagyonvédelmi előírásait köteles betartani. 

10.5  Szolgáltató teljes kártérítési kötelezettség terheli azért a kárért, amelyet szándékos mulasztása, 
vagy jogellenes magatartása következtében Megrendelőnek okoz. 

10.6 A  jelen szerződés teljesítése érdekében Szerződő Felek együttműködésre kötelesek, és kapcsolat-
tartó személyeket jelölnek Ici. 

Megrendelő képviseletében: 
név: irodavezető, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
telefon: +  36 1/459-2261 
mobil: 
e-mail:  reagisialin 

név: irodavezető- helyettes, Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 
telefon: +  36 1/459-2505 
mobil: 11111.11.11.11 
e-mail: 

név: informatikus, Jegyzői Kabinet Belső  El  látási Iroda 
telefon: +  36 1/459-2324 
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mobil: + 

Szolgáltató képviseletében: 
Kereskedelmi kérdésben: 
név: vezető tanácsadó 
telefon:  36 445 1670 
mobil: 
e-mail: 

Projektmenedzser kérdésben: 
név: rendszerintegrációs csoportvezető 
telefon:  36  (I )  445 1670 
mobil: 

Műszaki kérdésben: 
név: erendszerintegrációs csoportvezető 
telefon:  36 (1) 445 1670 
mobil: 
e-mail: 

akik a szerződés teljesítése során intézkedésre  es  nyilatkozattételre jogosultak: 

10.7.  Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 

10.8 A  Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleg felmerülő jogvitákat elsősorban békés módon, egyez-
ség útján rendezik. 

10.9 A  szerződésben használt fogalmak tekintetében Szerződő Felek a szakmában szokásos, általános 
jelentést kötik ki. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013.  évi V. tör-
vény  es  a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után  4  (db) egymással tartalom és  forma  szerint azonos 
eredeti példányban írták alá. 

Mellékletek: 
1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás 
2. számú melléklet: Szolgáltató ajánlata  (2.  sz. felolvasólap) 

Budapest, 2019'  május 
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Megrendelő \\,. 
Budapest  Főváros VIII. !seralet Józsefvárosi 

Polgármesteri Hivatal 
képviseletében 

Danada-Rimán Edina 

jegyző 

Szolgáltató 
Kermann Műszaki Fejlesztő Kft. 

Képviseletében 
Kovács Zoltán ügyvezető 

Fedezet: 1  
dátum:  Budapest, 2019.  május 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Paris  Gyuláné 
gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 
Danada-Rimán Edina 
jegyző /.= 
nevében  es  m gbizásából 

dr. Mészár E 
aljegyző 

- • 
•   •OE•  •• 
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Kapcsolattartó: 

email 

Telefon 

1 

ÁRAJ  /SA  LAT 2019_157 

Ajánlatkérő: Józsefvárosi Polgármesteri Ajánlattevő: 
Hivatal 

Kermann Műszaki Fejlesztő 
és Tanácsadó Kft. 

- 
1111111111111111Milig 

Kapcsolattartó: 

email: 

Telefon 1 11111.1111.111 
Datum: 

Ajánlat tárgya: 

 

    

2019.  június  13. 

HP  MSA és Fujitsu NAS 

Tisztelt úrhölgy! 

Megtisztelő számunkra, hogy ajánlatkérésével cégünkhöz fordult. Reméljük, hogy ajánlatunk szakmai 
es  kereskedelmi tartalma alapján számíthatunk a megrendelésükre, biztosítva hogy a jövőben az egyik 
legfontosabb partnerük lehetünk az informatika területén. 

Műszaki ajánlat: 

A  jelenlegi  EMC Storage  folyamatos tárterület problémái, illetve az ezt orvosolandó, rendkívül magas 
bővítési/fejlesztési költségeinek ismeretében a HPE M5A2052-es tárolójának alkalmazását javasoljuk. 
A  kiajánlott termék a hosszútávú problémamentes üzemeltetés biztosításához  5  év gyártói garanciával 
kerül leszállításra, valamint a jelenlegi 6TB tárkapacitás több mint 1,5-szeresével  (9,67B)  rendelkezik. 
Az adatok megfelelő sebességű eléréséről a redundáns  12G-s  SAS  csatlakozás, valamint 2x800GB  SSD 
gyorsítótár gondoskodik. 

A  mentendő adatok folyamatosan növekvő tendenciáját, valamint a  Backup Storage  gyakori HW 
problémáit figyelembe véve, a jelenlegi mentési megoldás helyett, egy háromszor nagyobb 
tárterülettel rendelkező NAS eszközt javaslunk.  A  Fujitsu megoldása a teljesítmény növekedés mellett, 
hosszabb távú adatmegőrzést tesz lehetővé. 

Kereskedelmi ajánlat: 

Mennyiség Megnevezés Nettó  As. 

 

HPE MS4 

 

1  db HPE MSA  2052 SAS Dual Controller  SFF  Storage  (800GB  SSD  cache) 

4 420 830 Ft 

11  db HPE MSA  1.2T8 120 SAS 10K  SFF(2.51n)  Dual Port Enterprise  3yr  War 

1  db HPE MSA  2052 Storage Support  SY 

2  db HPE  H241  12Gb  2-ports  Ext  Smart Host Bus Adapter 

4  db HPE  External 2.0m  (6ft)  Mini-SAS  HD 4x to  Mini-SAS  HD 4x Cable 

16  óra Rendszer beüzemelése  es  adat migráció elekeszítése 
395 600 Ft 

Sora Adatok migrálása a regi rendszerrel 

 

HP  MSA nettó ár összesen: 4 816 430 Ft 
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Fujitsu NAS 

 

1  db CELVIN NAS QR1006 8x4TB NAS HDD  EU 

684 760 Ft 1  db SFP+  active  Twinax  Cable  Fujitsu  2m 

1  db RAIL  Kit  for  CELV1N NAS QR808 /  0R1006 

 

Fujitsu  NM  nettó  är  összesen: 684 760 Ft 

    

Nettó ár mindösszesen: 5 501 190 Ft 

 

Bruttó ár mindösszesen: 6 986 511 Ft 

Kereskedelmi feltételei« 

• Áraink magyar Forintban értendőek 

• Az árajánlatunk  30  napig érvényes. 

• Ajánlatunk a teljes mennyiségre vonatkozik. 

• Szállítás: Megrendeléstől számított  3-5  héten belül. 

• Fizetés: teljesítést követő  15  napos átutalással. 

• A  szállított eszközök tekintetében a törvényben meghatározott, és a gyártó által biztosított 

szavatossági feltételeket biztosítja a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. 

• Késedelmes fizetés esetén a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. fenntartja a jogot a 

Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat kiszámlázására. 

• A  kifizetésig a leszállított eszközök a Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft, tulajdonában 

maradnak. 

• Megrendelés esetén, kérem hivatkozzanak az ajánlati számra 

Minősegügv, garancia 

Cégünk elkötelezte magát ügyfelei legmagasabb szintű kiszolgálása érdekében, amelyet az  ISO 

27001:2014  Minőségirányitási szabványrendszerének előírásai szerint teljesít. 

Árajánlatunkkal kapcsolatos esetleges kérdéseik megválaszolásában állunk szíves rendelkezésükre 

Budapest. 2019.  június  17. 

Üdvözlettel: 

Kermann Műszaki Fejlesztő és 

Tanácsadó Kft. 

Kovacs Zoltan  Lajos 

ügyvezető 

Kern innA1Nstab 
tOE ,  (•' 1 1rIncs •rie, Kit 
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