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1. Általános feltételek

1.1. Az

ajánlatkérő

az ajánlati határidő lejáratáig az ajánlatkérését visszavonhatja,
ajánlattevőket levélben értesíti.

1.2. Az

ajánlatkérő az ajánlattevőnek

melyről

az

az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem térít meg.

1.3. Az ajánlatkérésben meghatározott módon az ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult.
1.4. Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, azt nem
igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet.
1.5. Az ajánlatkéréssel kapcsolatban a Szegedi Vízmű Zrt. részéről a kapcsolattartó:
Albert Zoltán 62 / 558-868 és a 06-20 / 203-Ol21-es telefonszámokon vagy az
albertz@szegedivizmu.hu e-maii címen.
1.6.

Ajánlatkérő

fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szállítói kiválasztási eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

2. Az ajánlatkérés tárgya
2.1. Az ajánlatkérés tárgya: A Szegedi Vízmű Zrt. részére NetApp FAS2750 vagy
NetApp AFF A250 Storage (tároló) (5 év gyártói garanciával és támogatással) beszállítása.
Az ajánlat tárgyát képező tárolók részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.

Határidők

3.1. Konzultációs lehetőség: Amennyiben az ajánlat elkészítésével kapcsolatban kérdések merülnének fel, készséggel állunk rendelkezésükre. Kérjük, a felmerülő kérdéseket az 1.5. pontban
megjelölt kapcsolattartónk részére a megadott elérhetőségen, írásban szíveskedjenek legkésőbb 2021. december 17. 10 00 óráig megküldeni.

3.2. Az ajánlatok beadásának határideje: 2021. december 22. 10 00 óra.
Az ajánlatok beadásának módja, helye: ajanlatbenyyjtas@szegedivizl11u.hu e-maiI címre
megküldve és/vagy Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 88. L emelet 105 szoba, informatikai osztály.
3.3. Az ajánlatok bontása: 2021. december 22. 10
Lajos krt. 88. L emeleti tárgyaló.

4. Az ajánlat

minőségi és

.li

Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, Tisza

pénzügyi feltételei:

4.1. A pályázat - ha az értékelés során felmerülő minőségi, alaki vagy tartalmi problémák ennek
módosítását nem teszik szükségessé - egy fordulós, ezért kérjük, hogy ezt figyelembe véve
készítsék el ajánlatukat, a lehetséges legkedvezőbb paraméterek megadásával.
4.2. Az

ajánlattevő előlegre nem

tarthat igényt.

4.3. A termékeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelniük:
- a termék L osztályú gyári-új

minőségben

szállíthatóak be;

- a magyar, valamint a nemzetközi szabványoknak; a megfelelősségért az ajánlatadónak kötelezettséget kell vállalnia (a termék minőségi bizonyítvánnyal vagy megfelelőségi nyilatkozattal, ill. magyar nyelvű műszaki leírással és forgalomba hozatali engedéllyel együtt szállíthatóak be.);
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- a 2. számú mellékletben rögzített paramétereknek (cikkszám, megnevezés, darabszám)
megfelelő.

4.4. Kizárólag a 2. sz. mellékletben meghatározott tárolókra s a FAS2750 tároló opcionális
tésére beadott ajánlat értékelhető.
4.5. Kizárólag az ajánlattételi

határidő

bőví

lejáratáig véglegesített, tételes, forintban megadott ajánlat

értékelhető.

4.6. Kérjük az ajánlatban
- feltüntetni
ajánlati

előlapot

az l. sz. mellékletnek megfelelően;

a 2. sz. mellékletben szereplő tárolók s a FAS2750 tároló opcionális bővítésének árát;
a szállítási feltételeket (elvárt: házhoz szállítás, megrendeléstől számított 3 hónapon
belüli szállítási határidő, azaz tervezetten 2022. március 31-ig);
a fizetési feltételeket (elvárt: átutalás, minimum 15 nap);
árérvényességi feltételeket (árak garantálása minimum 2022. január 14-ig);
garanciavállalás feltételeit,
-

ajánlattevő

időtartamát,

továbbá

nyilatkozatát, hogy

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek
minősül-e;

a szállítandó termékek megfelelnek a magyar, valamint a nemzetközi szabványoknak;
továbbá
a jelen ajánlatkérésben szereplő feltételeket elfogadja-e.
4.7. Az import anyagok devizafedezetét, beleértve annak vámját, illetékeit stb. is az ajánlattevő
biztosítja. Az import beszerzésének meghiúsulásából származó veszteség az ajánlattevőt terheli.
4.8. Az

ajánlattevő

tekintendő

által megadott ár szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során kötöttnek
és semmilyen körülmények között sem változtatható meg.

4.9. Az ajánlatkérő az igazolt számla összegét az ajánlatban feltüntetett fizetési
átutalja az ajánlattevő által megjelőlt számlára.

határidőn

belül

5. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei
5.1. A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. kétoldalú szerződést köt. A beszállító járandóságát a megrendelő nevére az általános forgalmi adóról szóló 2007.CXXVII törvény 58.§
szerint kiállított számlával érvényesíti. A kiszámiázott és elfogadott díj kifizetésére, a 4.8
pontban részletezettek szerint kerűl sor.
5.2. A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlatkérésben meghatározottakat, illetve az
ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell.
5.3. Az ajánlatokat elektronikus úton az ajanlatbenyujtas@szegedivizmu.hu e-maii címre
megküldve és/vagy zárt borítékban, "ÁRAJÁNLAT NetApp Storage beszállítására,
csak az informatikai osztály bonthatja fel" tárggyal, felirattal ellátva kérjük elküldeni,
postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen behozott ajánlatokra is vonatkozik.
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6. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése
6.1. Az e-mailen benyújtott ajánlat beérkezéséről a rendszer visszaigazoló e-mailt küld. A személyesen, vagy meghatalmazott útján beadott ajánlatokat az átvevő érkezteti, az átvétel pontos
időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egyúttal igazolja az átvétel tényét. Az
ajánlatokat csak akkor tudjuk elfogadni, ha az a megadott módon, helyen és időpontban beküldésre, átadásra került. Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem fogad el.
Meghatalmazott által beadott ajánlattal egyidőben a meghatalmazást is le kell adni.
6.2. A határidőben érkezett ajánlatokat a Szegedi Vízmű Zrt. az informatikai osztály képviselőjé
nek és az ajánlatot benyújtó, megjelent ajánlattevőkjelenlétében bontja fel a 3.3 pontban rögzített időpontban, amikor az ajánlati előlapon (1. sz. melléklet) szereplő információk kerülnek felolvasásra, melyről jegyzőkönyv készül.
6.3. Érvénytelen az ajánlat, ha
- a jelen ajánlatkérés 3.2 pontjában rögzített határidő után nyújtották be (azon ajánlat, melyet igazoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társaságunkhoz, szintén érvénytelennek minősül);
- az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni;
- az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében.
6.4.

Ajánlattevő

tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot elfogadni,
továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

7. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai
Kizáró, érvénytelenséget eredményező okok
-

határidőn

túl

beérkező

ajánlat;

- nem a megadott módon (lezártság, helyszín, címzés)
- akiírási szempontoknak nem

megfelelő

érkező

ajánlat;

ajánlat;

A határidőre beérkezett és érvényes ajánlatok értékelése az alábbi szempontok mentén történik:
- kiírt műszaki tartalomnak való megfelelés;
- ajánlati egységár;
- szállítási feltétel és határidő;
- fizetési feltétel és határidő;
A beérkezett ajánlatok kiértékeléséről, összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztását
en Társaságunk a döntésről2022. január 7-ig írásban értesíti az Ajánlattevőket.
Mellékletek:
1. sz. melléklet:
2. sz. melléklet:

Ajánlati előlap
Konfigurációk
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1. sz. melléklet

AJÁNLATIELÖLAP
Szegedi Vízmű Zrt. részére a
"NetApp Storage beszállítása"
tárgyú ajánlattételhez

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő

székhelye:

Képviselőj e:

Adószám:
Ajánlattevő

kapcsolattartójának neve:

Telefonszám:
E-maii cím:

Nettó ajánlati érték az ldb NetApp FAS2750 tárolóra

.......................... Ft

Nettó ajánlati érték az opcionális NetApp FAS2750 lemezpo1c
és SSD bővítésre

.......................... Ft

Nettó ajánlati érték az ldb NetApp AFF A250 tárolóra

.......................... Ft

Ezúton nyilatkozom, hogy társaságunk
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül;
illetve
a 2021. december 09-i keltezésű ajánlatkérésben szereplő feltételeket elfogadjuk.

Kelt:

oo, 2021. év

hó

nap

cégszerű

aláírás
p.h.

5

Szegedi

Vízmű

Zrt.

Informatikai osztály

2. sz. melléklet

NetApp FAS2750 Storage konfiguráció
Cikkszám

Megnevezés

db

ldb NetApp FAS2750 tároló
24x 1,2 TB SAS HDD, 10GbEportok,
Core és Protection Bundle SW
5 év gyártói garanciával és támogatással
FAS2750A-005
DATA-AT-RESTENCRYPTION
X1558A-R6-C
X6589-N-C
X6566B-05-N-C
X-02659-00-N-C
FAS2750-1 04-C
SW-CORE-BNDLE-SASFOI-C
SW-DATA-PRO-BDLSAS-FOI-C
SW-2-2750A-TPM-C
SW-2-2750A-NVE-C
CS-G l-SE-BASIC
CS-NBD-DELIVERY-INC

Hardver
FAS2750 HA System,CNA rCat: D]

2

Data at Rest Encryption Capable Operating Sys [Cat: Nl

2

Power Cable,In-Cabinet,48-IN,C13-CI4,-C [Cat: M]
SFP+OpticallOGb Shortwave,-C [Cat: D]
Cable,Direct Attach CU SFP+ IOG,0.5M,-C [Cat: D]
Rail Kit,4-Post,RndlSq-Hole,Adj,24-32,-C [Cat: D]
FAS2750,24x1.2TB,IOK,-C [Cat: D]
Szoftver

2
8
2
1
1

SW,Core Bundle,Per-O.lTB,SAS,FOI,-C [Cat: K]

280

SW,Data Protection Bdl,Per-O.l TB,SAS,FOI,-C [Cat: K]

280

SW,Trusted Platform Module Enabled,2750A,-C [Cat: Nl
SW,Data at Rest Encryption Enabled,2750A,-C [Cat: Nl
(;arancia,támol.?:atás
SupportEdge Basic, NBD Delivery Included [Cat: T] - 60
months
CS-NBD-DELIVERY-INC - 60 months

2
2
1
1

NetApp F AS2750 opcionális bővítés
2U DS224C lemezpolc, 6x 960GB SSD
5 év gyártói garanciával, támogatással
X1558A-R6
X-02659-00
X-02659-00-K-N
X66032A-K-N
X371A-6
DS224C-0-24-N
SW-CORE-BNDLE-SSDAD-FOl
SW-DATA-PRO-SSD-FOIQS

CS-G l-SE-BASIC
CS-NBD-DELIVERY-INC

Hardver
Power Cable,In-Cabinet,48-IN,C13-CI4 [Cat: M]
Rail Kit,4-Post,RndlSq-Hole,Adj,24-32 [Cat: D]
Rail Kit,4-Post,RndlSq-Hole,Adj,24-32 [Cat: D]
Cable,12Gb,Mini SAS HD,2m [Cat: D]
Drive Pack,SSD,12G,6x960GB [Cat: D]
Disk Shelf,2U24,12G,Empty [Cat: D]
Szoftver
SW,Core Bundle,Per-O.1 TB,SSD,Add-On,FOI,QS [Cat: K]
SW,Data Protection Bdl,Per-O.l TB,SSD,FOI,QS [Cat: K]
(;arancia, támol!atás
SupportEdge Basic, NBD Delivery Included [Cat: T] - 60
months
CS-NBD-DELIVERY-INC - 60 months
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NetApp AFF A250 Storage konfiguráció
Megnevezés

Cikkszám

db

ldb NetApp AFF A250 tároló
12x 1,92 TB NVMe, 25GbEportok,
Core és Protection Bundle SW
5 év gyártói garanciával és támogatással

Hardver
AFF-A250A-OO 1
DOC-AFF-A250-C
DATA-AT-RESTENCRYPTION
Xl 558A-R6-C
X5532A-N-C
X66240A-05-N-C
X1152-N-C
Capacity:
AFF-A250-002-C
X4018A-2-N-C

AFF A250 HA System [Cat: D]
Documents,AFF-A250,-C [Cat: D]
Data at Rest Encryption Capable Operating Sys [Cat: N]

2
1
2

Power Cable,In-Cabinet,48-IN,C13-C14,-C [Cat: M]
Rail,4-Post,Thin,Rnd/Sq-Hole,Sm,Adj,24-32,-C [Cat: D]
Cable,25GbE,SFP28-SFP28,Cu,0.5m,-C [Cat: D]
MEZZANINE 4-Port 25GbE,-C [Cat: D]

2
1
2
2

AFF A250,8Xl.92TB,NVMe,Non-SED,-C [Cat: Dl
Drive Pack 2X1.92TB,NVMe,NON-SED,-C [Cat: D]

1
2

Szoftver
Platform:
SW-CORE-BNDLENVME-AOI-C
Software:
SW-2-A250A-TPM-C
SW-2-A250A-NVE-C

SW,Core Bundle,Per-O.1 TB,NVMe,AOI,-C [Cat: K]

229

SW,Trusted Platform Module Enabled,A250,-C [Cat: K]
SW,Data at Rest Encryption Enabled,A250,-C [Cat: K]

2
2

Garancia, támogatás
CS-G l-SE-BASIC
CS-NBD-DELIVERY-INC

SupportEdge Basic, NBD Delivery Inc1uded [Cat: T] - 60
months
Next Business Day Parts Delivery,inc1uded [Cat: T] - 60
months
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