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Preambulum
A Dr. Diosszilagyi Samuel Korhaz - Rendelointezet Ajanlatkero kozossegi ertekhatart elero nyilt
kozbeszerzesi eljarast folytatott le 2012/S 71-118050 szamon a „EGESZSEGtJGYI
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ES
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targyaban. A kozbeszerzesi eljaras 5. reszajanlati korenek nyertese a fent megnevezett Szallito. A
szerzodo felek az ajanlati felhivas, az ajanlati dokumentacio es az ajanlat alapjan kotik meg a jelen
szerzodest.

1. SZERZODES TARGYA, SZALLITASI HATARIDO
1.1. A Szallito eladja es az 1.2. pontban meghatarozott hataridoig leszallitja Megrendelo reszere a
Szallito tulajdonat kepezo, az 1. szamii mellekletben es a szallito muszaki ajanlataban meghatarozott
termeket (a tovabbiakban termeket) a hozza tartozo tartozekokkal. Szallito gyari uj termeket koteles
leszallitani.
1.2. A Megrendelo az 1.1. pontban meghatarozott termeket a szerzodeskotest kovetoen 75 napon
beliil leszallitja es uzembe helyezi.
1.3. Kapcsolattarto szemelyek:
Megrendelo reszerol:
nev: Bozo Jozsef
tel.: +36-20-958-26-33
email: bozo.jozsef@kistelekmed.hu
cim: Kistelek, Kossuth utca 19

Szallito reszerol:
nev: Revesz Gabor
tel.: +36-1-371-7500
email: gabor.revesz@getronics.com
cim: 1115 Budapest, Tetenyi lit 15-17

2. SZERZODESES AR, FIZETESI F E L T E T E L E K
2.1. Szerzodo felek az 1.1. pontban meghatarozott orvostechnikai eszkozok vetelarat tartozekokkal
14.224 E U R + 27 % Afa osszegben, azaz Tizennegyezer-kettoszazhuszonnegy E U R + Huszonhet %
Afa-ban hataroztak meg. (Brutto: 18.064 E U R , azaz Tizennyolcezer-hatvannegy E U R ) .
2.2. A vetelarat a Megrendelo a leszallitast es telepitest, beiizemelest, oktatast igazolo teljesites
igazolas alapjan a benyiijtott szamla kezhezvetelet kovetoen a Szallito ING Banknal vezetett
13700016-04072014 szamii bankszamlajara. A z ellenszolgaltatas teljesitese forintban tortenik, az
A f a tv. 80.§ (1) bekezdese szerinti idopontban ervenyes, a M N B altal kozzetett hivatalos
arfolyamon. A kifizetes szallitoi finanszirozassal tortenik, a Kbt. 130. § (3) bekezdesenek
megfeleloen.
2.3. A szerzodeses ar tartalmazza az 1.1. pontban meghatarozott termek arat a behozatalaval,
forgalomba hozatalaval kapcsolatban felmeriilt osszes koltseggel egyiitt. Ugyancsak tartalmazza az
atadas-atvetelhez sziikseges osszes koltseget, igy kiilonosen a sziikseges tervezesek, engedelyezesek,
atalakitasok, kivitelezesek, szallitasok, telepitesek, tizembe helyezesek, kezelesi oktatasok, a 15 napos
probaiizemeltetes, es a vallalt garancia koltsegeit is.
2.4. A szerzodo felek kijelentik, hogy a 2003. evi XCII. torveny 36/A. § figyelembe vetelevel jarnak
el a kifizetesek eseten. Kifizetes csak akkor tortenhet, ha a szamlazo fel nemleges adoigazolast ad,
vagy a N A V koztartozas mentes adozoi adatbazisaban szerepel.
2.5. A Megrendelo a fizetesi hatarido lejartat kovetoen kesedelemmel megfizetett vetelar utan a
hatalyos Polgari Torvenykonyvben meghatarozott kesedelmi kamatot koteles megfizetni a kesedelem
teljes idotartamara.

3. SZALLITAS

3.1. Szallito az arukat a „teljesitesi helyre kbltsegmentesen leszallitva" paritas szerint szallitja le
Megrendelo reszere.
3.2. Szallito kotelezettseget vallal arra, hogy az arukat jelen szerzodes megkotesetol szamitva 60
napon beliil, a Megrendelo altal megadott teljesitesi helyre (kiilon ertesites hianyaban a Megrendelo
szekhelyere) leszallitja es iizembe helyezi. A probaiizem idotartama 15 nap, a sikeres probaiizemet
kovetoen Felek atadas-atveteli eljarast folytatnak le.
3.3.
A probaiizem meginditasa elott Szallitonak biztositani kell a felhasznalok oktatasat telephelyenkent maximum 5 fo -, mely soran a felhasznalok alkalmassa vallnak a szallitott rendszer
egeszenek es minden komponensenek kezelesere illetve miikbdtetesere. A z oktatasok szervezese,
beosztasa megrendelovel kozosen tortenik. A z oktatasokat az egyes helyszineken (telephelyeken) kell
vegrehajtani. A z oktatashoz a helyszint Megrendelo biztositja.
3.4. A probaiizem elso napjan Szallito helyszini tamogatast nyujt.

3.5. A z atadott dokumentacionak alkalmasnak kell lennie, hogy Ajanlatkero szakemberei azok alapjan
a rendszer minden funkciojanak hasznalatat el tudjak vegezni. A dokumentaciokat telephelyenkent
min. 2 peldanyban nyomtatott formaban es elektronikus formaban is at kell adni. A szallitott
rendszerben tortent valtozasokat a szerzodes tartama alatt a dokumentaciokban is azonnal kovetni kell.
4. GARANCIA, SZAVATOSSAG

4.1. Szallito szavatolja, hogy a szerzodes kereten beliil altala szallitott termekek alkalmasak a
rendeltetesszeru hasznalatra, valamint mentesek mindenfajta tervezesi, anyagbeli, kivitelezesi vagy
olyan hibaktol, melyek a Szallito cselekedetebol, vagy mulasztasabol erednek. A Szallito szavatol a
leszallitott es szakszeriien tarolt termekert.
4.2. A Szallito garanciat vallal a jelen szerzodes alapjan leszallitott Arukert az atadas-atveteli
jegyzokonyv mindket fel altal torteno alairasanak datumatol szamitott
honap idotartamig.
Amennyiben ezen idoszak alatt az aruk barmelyikeben olyan hiba keletkezik, amelynek kovetkezteben
funkciojanak megfeleloen nem hasznalhato, a meghibasodott aru tekinteteben az emiatt felmeriilo
allasido ketszeresevel a garancia periodus meghosszabbodik.
Szallitonak a sikeres atadas - atvetelt kovetoen a szamla benyujtasaval egyidejuleg a szerzodes szerinti
A F A nelkiil szamitott ellenszolgaltatas 5 %-val egyenertekii jotallasi biztositekot kell nyujtania
Megrendelo reszere.
4.3. A garancialis idotartam alatt a Szallito vagy megbizottja koteles a garancia, illetve a szavatossag
kbrebe tartozo kifogas megsziinteteset a hibabejelentestol szamitott 60 percen beliil (taveleres eseten),
illetve szemelyes megjelenes sziiksege eseten 8 oran beliil a Megrendelo telephelyen megkezdeni. A
javitas megkezdesenel 5 napos munkahet (260 munkanap/ev), napi 8 oras munkaido (8h-16h kozott)
veendo figyelembe. Szallito kotelezi magat, hogy a garancialis feladatok ellatasara megfelelo
feikeszultsegii, kello szamii magyarul beszelo szakemberrel rendelkezo magyarorszagi szervizbazist
tart fenn.
Hibanak tekintendo, ha az aru a funkcioja szerint nem, vagy csak korlatozottan hasznalhato, illetve ha
az elfogadott miiszaki parameterektol negativ iranyban elter.
4.4. Szallito, a rendszer rendelkezesre allasat a garancialis ido alatt evi 98%-ban garantalja. A
rendelkezesre alias barmilyen tiillepese eseten Szallito a tiillepesi idoszakra munkanaponkent az adott
intezmeny (ek) reszere kesedelmesen szallitott termek ertekenek 0,5 %-at koteles kotberkent
megteriteni.
4.5. A z elofordulo meghibasodasokat Szallito csere vagy javitas utjan, sajat kbltsegere kiiszoboli ki.
Ennek megfeleloen Szallito az aruk tartalekalkatresz-ellatasat ugy tartozik megszervezni, hogy a
rendszer rendelkezesre allasat biztositsa.

5. A SZERZODES MEGSZUNESENEK F E L T E T E L E I
5.1. Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodest a felek a masik fel siilyos
szerzodesszegese eseten irasos ertesitessel, azonnali hatallyal felmondhatjak.

5.2. A Szallito reszerol siilyos szerzodesszegesnek minosiil:

amennyiben a kotberrel sujtott napok szama meghaladta a 90 napot,
amennyiben magatartasaval a megrendelonek vagyoni, illetve nem vagyoni kart okoz,
amennyiben a titoktartasi kotelezettseget megserti,
amennyiben a birosag altal jogerosen elrendelt csod-, felszamolasi- vagy torlesi eljaras van
folyamatban ellene,
amennyiben a szerzodest, vagy abbol adodo barmely jogat harmadik szemely reszere a
Megrendelo elozetes hozzajarulasa nelkiil atruhazza.
5.3. Megrendelo reszerol sulyos szerzodesszegesnek minosiil:
ha az orvostechnikai eszkozok telepitesenek tobbszori - minimum 2-szer - elmaradasanak oka
egyertelmiien a Megrendelo indokolatlan magatartasanak rohato fel,
amennyiben a szamla megfizetesenel 60 napot meghalado fizetesi kesedelembe esik es fizetesi
kotelezettseget az erre torteno irasbeli felszolitasban megjelolt hataridoig nem teljesiti,
amennyiben a titoktartasi kotelezettseget megserti,
amennyiben Megrendelo ellen csod-, felszamolasi- vagy torlesi eljaras van folyamatban,
amennyiben a szerzodest, vagy abbol adodo barmely jogat a Megrendelo elozetes hozzajarulasa
nelkiil a kedvezmenyezetten nil mas szemely, vagy szervezet reszere atruhazza.
5.4. A Megrendelo jogosult jelen szerzodest egyoldaliian nyilatkozattal barmikor felmondani, amely
esetben a szerzodes megsziinesere vonatkozo polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Szallito a
szerzodesszeruen leszallitott es atadott orvostechnikai eszkozok, valamint igazolt koltsegei
ellenertekere tarthat igenyt, mely ellenerteket a szerzodo felek a felmondastol szamitott 60 napon
beliil kozosen felmernek es egymassal elszamolnak.
5.5. Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy barmelyik fel ellenorzesi koren kiviil eso esemenyek
(vis maior) mentesitik az erintett felet a szerzodesbol eredo kotelezettsege teljesitese alol, ha egy ilyen
esemeny 3 egymast koveto honapon at tart. Ebben az esetben barmelyik fel jogosult a szerzodest
egyoldaliian, azonnali hatallyal, a masik felhez intezett, ajanlott levelben elkiildott irasos ertesitessel
felmondani.
5.6. A szerzodes egyik fel altal kezdemenyezett barmilyen okbol torteno felmondasa nem mentesiti
Szerzodo Feleket az egymas altal kolcsonosen elismert vallalasok teljesitesetol es ezek ellenertekenek
kiegyenlitesetol.
5.7. A szerzodes - vagy annak egy berendezesre, rendszerre eso resze - erdekmiilassal, azonnali
hatallyal megsziinik, ha a berendezes, rendszer megsemmisul, hasznalhatatlanna valik es javitasa
lehetetlen.
5.8. Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a szerzodes megsziinesekor kotelesek egymassal
elszamolni, es ennek kereteben Szallito koteles a Megrendelo reszere mindazon eszkozoket es
helyisegeket visszaadni, amelyeket a szerzodes teljesitese celjabol Megrendelotol atvett.

5.9. Megrendelo jogosult es egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sziikseges olyan hataridovel,
amely lehetove teszi, hogy a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha
a) Szallitoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez valamely
olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg
a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek.
b) Szallito kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez valamely
olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasagban, amely nem felel
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontjaban meghatarozott felteteleknek.

Ezen okbol torteno felmondas eseten a Szallito a szerzodes megsziinese elott mar teljesitett
szolgaltatas szerzodesszerii penzbeli ellenertekere jogosult.
A kulfoldi adoilletosegii Szallito koteles a szerzodeshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy
az illetosege szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Szallitora
vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegely igenybevetele nelkiil.

6. A SZERZODEST BIZTOSITO M E L L E K K O T E L E Z E T T S E G E K
6.1. Szallito a szallitasi iitemek bizonyftottan a terhere felrohato kesedelmes teljesitese eseten a
Megrendelonek kotberfizetesi kbtelezettseggel tartozik.
A Szallito altal fizetendo kotber merteke minden kesedelmes nap utan 0,5 % az aru netto arara
vonatkoztatva.
A kotber forrasa az esedekes szamla. Igenybe vetele eseten a szamla kiegyenlitese a kotberrel
csbkkentett mertekii.
Amennyiben a kotber a fenti modon nem egyenlitheto ki, azt a Szallito - Megrendelo felszolitasatol
szamitott - 10 banki napon beliil torteno atutalassal koteles rendezni.
6.3. Megrendelo a szerzodesben foglalt kotber ervenyesitesen feliil a kesedelembol szarmazo
karigenyet is ervenyesiti.
6.4. A Szallito csak a Megrendelo elozetes hozzajarulasa eseten kothet engedmenyezesi szerzodest.

7. E L A L L A S
7.1. Megrendelo jogosult a szerzodestol elallni, ha Szallito neki felrohato okbol oly mertekii
kesedelembe esik, hogy a fizetendo kotber eleri a szerzodes brutto ertekenek 20%-os merteket.

8. VIS MAIOR
8.1. A felek megallapodnak tovabba abban, hogy egyik fel sem felelos, illetve vetkes a jelen
szerzodesben foglalt kotelezettsegek azon hibaiert, vagy kesedelmes teljesiteseert, amelyet vis maior
okoz. Vis maior bekovetkezese eseten minden fel maga viseli a sajat erdekkoreben felmeriilo kart.
8.2. Vis maior alatt ertendo minden olyan dolog, illetve esemeny, amelynek oka a felek rendelkezesi
jogan es erdekkoren kiviil esik, elore nem lathato, elkeriilhetetlen, es amely megakadalyozza az
erdekelt felet a szerzodeses kotelezettsegek teljesiteseben.
8.3. A vis maiornak minosiilo koriilmenyt, esemenyt a Magyar Kereskedelmi es Iparkamaranak kell
igazolnia, mely igazolast a vis maiorra hivatkozo felnek kell beszerezni.
8.4. Vis maior bekovetkezese eseten az erre hivatkozo fel koteles a tobbi szerzodeses partnert
haladektalanul (rovid liton is) ertesiteni, es egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezo
kesedelem, illetve hibas teljesites potlolagos kikiiszobolesere.
8.5. A felek nem tekintik vis maior esetenek barmely fel atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizeteskeptelenseget.

9.

EGYEB RENDELKEZESEK

9.1. A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy teljesitesiik soran mindegyikuk igenybe veheti
harmadik szemely kozremukbdeset, akinek magatartasaert sajatjakent felel.
9.2. Jelen szerzodes az adozas rendjerol szolo 2003. evi XCII. torveny 36/A §-anak hatalya ala
tartozik, ezert abban foglaltak betartasa a szerzodo felekre nezve kotelezo.
9.3. A Szerzodo Felek rogzitik, hogy mindennemii joglemondo nyilatkozat csak irasban ervenyes.
Egyetlen, egy alkalommal elofordulo dologgal, esemennyel kapcsolatos joglemondo nyilatkozat sem
ertekelheto akkent, hogy ez a jovoben elofordulo hasonlo dolog, illetve esemeny tekinteteben is
joglemondast jelentene.
9.4. Alulirottak nyilatkozunk, hogy
a kozottiink teljesftett iigylet az A F A torveny 142. § (1) bekezdeseben meghatarozott iigylet,
belfoldon nyilvantartasba vett adoalanyok vagyunk,
egyikiinknek sines olyan, az A F A torvenyben szabalyozott jogallasa, amelynek alapjan az ado
fizetese ne lenne kovetelheto.
amennyiben a jogallasunkban barmilyen valtozas kovetkezik be, kotelezettseget vallalunk a masik
fel azonnali ertesitesere.
9.5. Amennyiben a jelen szerzodes barmely resze ervenytelen vagy vegrehajthatatlan, illetve utobb
azza valik, a szerzodes tovabbi rendelkezesei valtozatlanul ervenyben maradnak, es az ervenytelen
vagy vegrehajthatatlan szerzodesi reszt a felek olyan rendelkezesekkel potoljak, amelyek eredeti
szandekaikhoz legkozelebb allnak.
Amennyiben az erre iranyulo targyalasok nem vezetnek eredmenyre, barmelyik fel kerheti a birosagtol
az ervenytelen vagy vegrehajthatatlan resz tekinteteben a szerzodes tartalmanak megallapitasat.
9.6. A Kbt. 125.§ (4) bekezdese alapjan:
a) Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodes teljesitesevel osszefiiggesben olyan
koltsegeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdes k) pontja szerinti felteteleknek nem megfelelo tarsasag
tekinteteben meriilnek fel, es melyek a nyertes ajanlattevo adokoteles jovedelmenek csokkentesere
alkalmasak;
b) a szerzodes teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet az ajanlatkero szamara
megismerhetove teszi es a Kbt. 125.§ (5) bekezdese szerinti iigyletekrol az ajanlatkerot haladektalanul
ertesiti.
9.7. A szerzodes csak a Szerzodo Felek kbzos megegyezesevel, irasban, a Kbt. 132. §-ban
meghatarozott esetekben modosithato. Minden, a jelen szerzodes kereteben a felek altal egymasnak
kuldott ertesitesnek irott formaban (ajanlott level, fax) kell tortennie. A faxon kiildott siirgos
ertesiteseket ajanlott levelben is meg kell ismetelni. Ezen ertesitesek hatalya a cimzett altali atvetelkor
(kezhezvetelkor) all be.
9.8. A Szerzodo Felek kijelentik, hogy szerzodesiik nyilvanos, annak tartalma kozerdeku adatnak
minosiil.

9.9. A Szerzodo Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy a jelen szerzodessel szabalyozott
kapcsolatok folytan tudomasukra jutott iizleti informaciokat, adatokat, tenyeket a masik fel elozetes
hozzajarulasa nelkiil nem hozzak harmadik termeszetes vagy jogi szemely tudomasara, nem teszik
harmadik szemely szamara hozzaferhetove, es abbol adodoan kiilon iizleti elony szerzesere nem
torekednek.
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Szerzodo felek tudomasul veszik, hogy jelen szerzodes a Kbt. alapjan nyilvanos adatnak minosiil, s
ezert Megrendelo honlapjan kozzeteszi.
9.10. A Szerzodo Felek a jelen szerzodessel szabalyozott kapcsolatokban mindvegig egymas iizleti es
erkolcsi elonyenek kolcsonos maximalizalasara torekednek.

9.11. Szallito kijelenti, hogy a kozpenzek felhasznalasaval, a koztulajdon hasznalatanak
nyilvanossagaval, atlathatobba tetelevel es ellenorzesenek bovitesevel osszefiiggo egyes torvenyek
modositasarol szolo 2003. evi X X X I V . torvenyben foglaltakat ismeri, es tudomasul veszi.
9.12. A szerzodesbol eredo jogvitakat a felek bekes titon targyalas kereteben kfvanjak rendezni. A
targyalas alapja az ajanlati felhfvas es dokumentacio, az ajanlat, valamint a szerzodes. Amennyiben a
vitas kerdes a fenti dokumentumok alapjan nem rendezheto, felek kozos megegyezessel probalnak
egyezsegre jutni.
Ezek eredmenytelensege esetere ertekhatartol fiiggoen az Szegedi Varosi Bfrosag, illetve a Szegedi
Torvenyszek kizarolagos illetekesseget kotik ki.
9.13. Ezen szerzodesben nem, vagy nem kimeritoen szabalyozott kerdesek tekinteteben a Polgari
Torvenykonyv, tovabba az ajanlati felhivas, a dokumentacio es az ajanlat rendelkezesei, feltetelei az
iranyadoak.
9.14. A szerzodes
dokumentumok.

elvalaszthatatlan

reszet

kepezik a kozbeszerzesi eljarasban

keletkezett

A Felek a jelen szerzodest, mint akaratukkal mindenben megegyezot, magukra nezve kotelezonek
ismerik el, kijelentik, hogy annak alairasara jogosultak es azt helybenhagyolag alairtak.

Mako, 2012. Julius 9.
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1. sz. melleklet

Reszletes aianlat
Mennyisegi kovetelmenyek:
Kovetelmeny
Ssz.
1. Radiologiai (RIS) szerver
WEB szerver
II.
Mentesi rendszer
III.
Szerver rack-szekreny
IV.

Mennyiseg
ldb
ldb
ldb
ldb

Mindsegi kovetelmenyek:
I.
Ssz.

Radiologiai (RIS) szerverrel kapcsolatos kovetelmenyek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gyarto
Tipus
Rack-be szerelheto kivitel
Negy magos, dual processzoros architektura
Processzorok szama: 2 db
16 GB RAM
2 darab 1 Gbit/s Ethernet port
Redundans tapellatas es ventilator

9.

RAID tombokdn megvalositott adattarolas
(legalabb RAID 0,1,5)
Rendelkezzek kulon rendszer es kulon adat
hattertarral
Beepitett rendszerhattertar: legalabb 146
GBSAS RAID1
Adat hattertar: legalabb 400GB SAS RAID1

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Dell
PowerEdge R510
Igen, 2U magas
Intel Xeon E5620 (4C, 2.13 Ghz)
2 db. processzor
16 Gb memoria
2 darab 1 Gbit/s Ethernet port
Redundans tapellatas es
ventilator
PERC H700 Integrated RAID
Controller, 512MB Cache
A rendszer kulon adat es
hattertarral rendelkezik
2x300GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD
Hot Plug (RAID1)
2x450GB SAS 6Gbps 15k 3.5" HD
Hot Plug (RAID1)

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Sziinetmentes tapellatas
Gyarto
Tipus
Rack szekrenybe szerelheto kivitel
A sziinetmentes tapellatast igenylo
eszkozoknek megfelelo meretezes
Tavoli menedzsment (HTTP)
A tapellatast igenylo eszkozoket az
akkumulatorok lemerulese elott kepes
legyen leallitani

Igen
Igen
Igen
Igen

Dell
Dell UPS
2U
Igen

Igen
Igen

Igen
Leallitas automatikus

J
1

Szerver operacios rendszer
19.

Teljesitett
parameter

Minimum
kovetelmeny

Muszaki
parameterek

Igen

Win Small Bus Svr Std 2011
64Bit English lpk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt
-ldb
1

Win Small Bus Svr Std 2011
64Bit English lpk DSP OEI DVD
1-4CPU 5 Clt

1. sz. melleklet

20.

21.

22.

II.
Ssz.

Win SmIIBusSvr PremAddOn 2011
64Bit HUN lpk DSP OEI DVD 1-4CPU 5 Clt ldb
Microsoft OEM Win Small Bus CAL Ste 2011
64Bit English lpk DSP OEI 5 Clt Device - 7 db

Igen

Microsoft OEM
WinSmllBusSvrPremAddCALSt2011
64Bit English lPk DSP OEI 5 Clt Dvc - 7 db

Igen

Igen

WEB szerverrel kapcsolatos kovetelmenyek
Muszaki
parameterek
Gyarto:
Tipus:
Rack-be szerelheto kivitel
Negy magos, dual processzoros architektura

Igen
Igen

5.
6.
7.
8.

Processzorok szama: 1 db
8 GB RAM
2 darab 1 Gbit/s Ethernet port
Redundans tapellatas es ventilator

Igen
Igen
Igen
Igen

9.

RAID tombokon megvalositott adattarolas
(legalabb RAID 0,1,5)
Rendelkezzek kulon rendszer es kulon adat
hattertarral
Beepitett rendszerhattertar: legalabb 146
GB SAS RAID1
Adat hattertar: legalabb 400GB SAS RAID1

Igen

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Teljesitett
parameterek

Minimum
kovetelmeny

1.
2.
3.
4.

10.

Win Small Bus Svr Std 2011
64Bit English lpk DSP OEI DVD
1-4CPU 5 Clt
Win Small Bus Svr Std 2011
64Bit English lpk DSP OEI DVD
1-4CPU 5 Clt
Win Small Bus Svr Std 2011
64Bit English lpk DSP OEI DVD
1-4CPU 5 Clt

Igen
Igen
Igen

Sziinetmentes tapellatas:
Gyarto
Tip us
Rack szekrenybe szerelheto kivitel
A sziinetmentes tapellatast igenylo
eszkozoknek megfeleld meretezes
Tavoli menedzsment (HTTP)
A tapellatast igenylo eszkdzdket az
akkumulatorok lemerulese eldtt kepes
legyen leallitani
Szerver operacios rendszer
MS Windows WEB Server 2008

2

Dell
R510
Igen, 2U magas
Intel Xeon E5620 (4C, 2.13
Ghz)
1 db. processzor
8 Gb memoria
2 darab 1 Gbit/s Ethernet port
Redundans tapellatas es
ventilator
PERC H700 Integrated RAID
Controller, 512MB Cache
A rendszer kulon adat es
hattertarral rendelkezik
2x300GB SAS 6Gbps 15k 3.5"
HD Hot Plug (RAID1)
2x450GB SAS 6Gbps 15k 3.5"
HD Hot Plug (RAID1)

Igen
Igen
Igen
Igen

Dell
Dell UPS
2U
Igen

Igen
Igen

Igen
Leallitas automatikus

Igen

MS Windows WEB Server 2008

1. sz. melleklet

III.
Ssz.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

IV.
Ssz.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

Teljesitett
parameter

Minimum
kovetelmeny

Muszaki
parameterek
Gyarto:
Tipus:
NAS eszkbz (szerverektol fizikailag
elkulonitetten mu'kbdo egyseg)
RAID-5 lemezkotet
min.
Archivalo szoftver gyartoja
Automatizalt mentesi kornyezet biztositasa
Katasztrofahelyzetek utan gyors helyreallitasi
lehetoseg biztositasa
Mentesi ablakok kezelese, az automatikusan
inditott menteseknek munkaiddn ki'vuI (2006) le kell futnia
Tartalmazzon modult az MS Windows Server
2008 operacios rendszerre, illetve az SQL
2008 szerverre.

1.
2.
3.

1.

Mentesi rendszerrel kapcsolatos kovetelmenyek

Igen

Netgear
ReadyNas 2100
Kulbnallo egyseg

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Integralt Raid 5 vezerlo
4 TB RAID-5 kapacitas
Netgear
Igen
Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Szerver rack-szekreny kovetelmenyei
Muszaki
parameterek
ldb 42U min 1000mm mely alio rack
szekreny, si'nezve, 1 db polccal
4 ventilator termosztattal
230V-os elosztopanel
KVM switch
Gyarto
Tipus
Rack-be epitheto, 1U magas
kivitel,beepiteshez szukseges konzolokkal, 8
porthoz szukseges kabelekkel kerjiik
szalli'tani
Integralt, min. 17" monitor
Billentyuzet es eger emulacio (PS/2 es USB)
akadalymentes kapcsolas es egyideju inditas
erdekeben tdbbszdros szamitogepen, akkor
is, ha a konzol masra fokuszal.
Hotplug - hozzaadhatunk vagy
eltavolithatunk szamftogepeket anelkiil,
hogy a csatlakoztatast kikapcsolnank
Automata Szkenneles a felhasznalo altal
kivalasztott egyedi szamitogepek folyamatos
feliigyeletere

3

Minimum
kovetelmeny
Igen

Teljesitett
parameterek
EMCM szerver Rack 42U

Igen
Igen

Igen
Igen

Igen

ATEN
KVM switch
Igen

Igen
Igen

Igen, 17" monitorral
Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

1. sz. melleklet
Reszletes konfiguracio osszefoglalo

Radiologiai szerver

Dell PowerEdge R510

2x Intel Xeon E5620, 4C, 2.13Ghz
16 Gb. Memoria
2x300 Gb SAS Merevlemez (RAID1)
2x450 GB SAS Merevlemez (RAID1)
Redundans tapegyseg
IDRAC6 express

WEB szerver

Dell UPS

2x1 Gb Ethernet
1920W + menedzsment kartya

Microsoft

Small Business Server + Prem. Addon (5CAL)

Microsoft

Small Business Server + Prem. Addon (35CAL)

Dell PowerEdge R510

Intel Xeon E5620, 4C, 2.4Ghz
8 Gb. Memoria
2x300 Gb SAS Merevlemez (RAID1)
2x450 GB SAS Merevlemez (RAID1)
Redundans tapegyseg
IDRAC6 Enterpise
2x1 Gb Ethernet

Mentesi rendszer

Microsoft
Netgear ReadyNAS 2100

2008 Web Server
4x1 TB Merevlemez (RAID 5)

KVM Switch

ATEN KVM switch

8 szerverhez, lU-s monitorral

Rack

EMCM

42 U + 4 ventilator termosztattal + 230 V-os
elosztopanel

Reszletes arajanlat

Megnevezes
Radiologiai szerver

WEB szerver
Mentesi rendszer
KVM Switch
Rack
Osszesen

Ar

db.

Tipus
Dell PowerEdge R510
Dell UPS
Microsoft SBS

2 319 €
534 €

Microsoft SBS 35CAL
Dell PowerEdge R510
Microsoft 2008 WEB Server
Netgear ReadyNAS 2100
Symantec Backup Exec SBS
ATEN KVM Switch + monitor

1
1
1
1
1
1
1
1
1

EMCM Rack 42 U, 4 ventilator termosztattal, 230 V-os
elosztopanellel

1

1005€
14 224 €

4

1 365 €
2 857 €
2 030€
274 €
1445€
1 061 €
1 334 €

