
Szerződés nyilvántartási~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
a 2. részajánlathoz

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Múködó Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&FI 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai igazgató és Koncz András
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
mint vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről
EQUICOM Méréstechnikai KorJátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1162 Budapest, Mátyás Király utca 12.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685560
Adószám: 11965161-2-42
Bankszámlaszám: 10102244-41369900-00000008
Képviseletében eljár: Cziráky Zoltán, ügyvezető
mint eladó, a továbbiakban: Eladó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel

Preambulum

Vevő „Mérőműs:erek beszerzése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban; Kbt.) 112. ~ (1) bekezdés b) pontja alapján (a Kbt. 113.-l 14. *-ában
foglalt eltérések alkalmazásával) nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési
eljárás) folytatott le. Az eljárás 2. részében (Optikai mérőműszerek beszerzése) Eladó, mint
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így Vevő 2017. október 16-án
megküldött összegezésében Eladót nevezte meg az eljárás 2. részének nyerteseként, amelyre
tekintettel Felek a jelen adás’ ételi szerződést kötik.

A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés és annak mellékletei határozzák meg.
Amennyiben valamely, a szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, ‚agy a
Felek közötti vitás kérdésre a jelen szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak rendel
kezéseket:

- a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz a
. a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban.
. az ajánlattételi felhívásban és
. a Dokumentációban
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- Eladó ajánlatában
foglaltak az irányadóak.

1. A szerződés tárgya

1.1. Vevő megrendeli és megveszi, Eladó eladja és leszállítja a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott eszközöket. Eladó köteles továbbá Vevő
szakembereit jelen szerződés 4.9 pontjában valamint jelen szerződés I. számú
mellékletében meghatározottak szerint oktatásban részesíteni.

2. A teljesítés határideje

2.1. Eladónak jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés
hatálybalépését követő 60 napon belül kell teljesítenie.

2.2. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés hatályba lépésének
feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzések központi
ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének megfelelően a
320/2015. Korm. rendelet 13. * (I) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró
tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13.
* (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba
lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát
követő napon. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni a jelen pontban
meghatározott feltételek teljesüléséről.’

2.3. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen
szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

3. A teljesítés helye

3.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott hardver eszközöket
Vevő 1149 Budapest, Róna u. 54-56. szám alatt található telephelyére kell
leszállítania. Az előírt liinkcionalitáshoz szükséges licencek rendeltetésszerű és
jogszerű használatához szükséges dokumentumokat Eladónak ‘agy az előzőekben
meghatározott címen kell átadnia ‘agy Vevő khc(~nisz.Iu, e-mail címére kell
megküldenie.

4. A teljesítés módja

4.1 Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban. bontatlan g~ ád csomagolásban köteles leszállítani.

‘ Á szerződés aláirasaig a támogató tartalmú tanúsít’ány kiállításra került. A szerződés az aláírásának
napján lép hatályba.
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Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen
sérülés ne érje.

4.2 Eladó valamennyi hardverhez köteles mellékelni és Vevőnek átadni a termékre
vonatkozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot
(ideértve Vevő által előírt tartozékot is), alkatrészt, valamint az előírt
f’unkcionalitáshoz szükséges licenceket (ideértve az elvárt működéshez szükséges
szoftver komponenst, mennyiségi, teljesítmény és fünkció licencet) (továbbiakban:
kiegészítő szoftverek).

4.3 Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé
tenni a termékre vonatkozó, annak rendeltetésszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot (így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba
hozataira és a jótállásra vonatkozó okmányokat, installációs kézikönyvet, felhasználói
kézikönyvet, adminisztrátori kézikönyvet). Eladó köteles továbbá Vevőnek 1 db
műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban ha magyar nyelvű
műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni vagy
elektronikus úton hozzáférhetővé tenni. A jótállásra vonatkozó okmányokon fel kell
tüntetni a termék gyártási számát valamint a jótállás időtartamát.

4.4 Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal írásban
értesíteni Vevő jelen szerződés 14.1 a) pontjában meghatározott kapcsolattartóját a
szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a
leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi
meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és
veszélyére Vevő gondoskodik.

4.5 Eladó a 4.4 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült
kimutatást. A kimutatásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

- termék megnevezése,
- gyártói termékkód,
- termék gyári száma.

Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti
kiniutatást nem adja át Vevőnek.

4.6 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások:

4.6.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés S. számú melléklete I. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 5. számú melléklete
2. pontjában megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett al
vállalkozók) köteles igénybe venni.

4.6.2 A jelen szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jog-
utódlás eseteit is). illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az
esetben szüntethető meg. ha Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szerve
zettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a
közbeszerzési eljárásban az adott szer’ ezettel együtt felelt meg.



4.6.3 A 4.6.2 pont szerinti, Új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó
igényt Írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (alvállal
kozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesí
tése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban elő
írt kizáró okok hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell a
4.6.2 pont szerinti elvárások teljesülését.

4.6.4 Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 4.6. pont elő
írásainak betartása mellett. További — a 4.6.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó
— alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesí
tésben való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoz
tatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a
szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles
arról nyilatkozni, bogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszer
zési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.6.5 Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesí
tésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése be
fejezésének az időpontját. Az olyan szervezet esetében, amikor a szervezet közremű
ködése a szerződés teljesítésében — a 4.6.2 pontban, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében
meghatározottak szerint — kötelező, Eladó jelen pont szerinti bejelentésével együtt kö
teles benyújtani a 4.6.3 pont szerinti dokumentumokat.

4.6.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvál
lalkozókban bekövetkező, jelen (4.6) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.

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

4.8 Eladó a teljesítés során jogosan igénybe”ett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
Úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladó a jelen pontban szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

4.9 Oktatásra ‚onatkozó előírások

4.9.1 Eladó köteles I alkalommal, I nap időtanamban (8 óra nap) Ve’ ő szakembereit
(üzemeltetőit) oktatásban részesíteni. Az oktatást minimum 10 maximum 20 főnek
kell megtartani. Az oktatást magyar nyelven. Ve’ő’el eg)eztetett időpontban kelt
megtartani.

4.9.2 Eladó köteles az oktatás időpontja előtt 10 munkanappal Ve’o részére e-mailben
megküldeni az oktatási tematikáját. melynek elfogadásáról Ve’ ő 3 munkanapon belül
dönt. Amennyiben Vevő az oktatás tematikáját elfogadja. elfogadó nyilatkozatot küld.
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Ha Vevő az oktatási tematikát nem fogadja el, az erről szóló értesítésében megadja a
tematika elutasításának az okát, valamint a javított tematika átadásának határidejét. A
javított tematika elfogadására a jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.9.3 Eladó az oktatás megkezdése előtt az oktatásban részesítendő szakemberek számára a
megtartandó oktatás jóváhagyott tematikája alapján készített, az elhangzottak
követésére alkalmas oktatási segédanyagot ad át. Vevő oktatásban részesített
szakemberei az oktatáson való részvételüket jelenléti ív aláírásával igazolják.

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

4.11 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt
haladéktalanul értesíteni.

4.12 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

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

5. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

5.1.1 Vevő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében a teljesítés helyén veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

5.1.2 Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő ne
vének, székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának).

5.1.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződéssze
gés következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdé
sében biztosított jogával éli~i, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonsá
gokat. amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

5.1.4 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen. a jóhiszeműség és a tisztes
ség követelményének figyelembevételé’ el állapították meg.
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5.2 Hardverek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.2.1 Vevő a hardvereket átadás-átvételi eljárás keretében a teljesítés helyén veszi át hétf6-
től-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben
Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő
azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvé
tel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondos
kodik.

5.2.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított
hardverekre vonatkozó, jelen szerződés 4.5 pontja szerinti kimutatást. Az átvétel meg
kezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.

5.2.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, bogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó a jelen szerződés 4.5 pontja szerinti kimutatásban megadott termékeket

szállította-e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához, szüksé

ges tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), valamint alkatrésze
ket,

- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges doku
mentumokat valamint a műszaki dokumentációt átadta-e vagy megadta-e ezek
elektronilcus elérési helyét.

5.2.4 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyi

séggel,
- Eladó nem a jelen szerződés 4.5 pontja szerinti kimutatásban meghatározott ter

méket szállította le,
- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott

előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetés

szerű használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat
is), és/vagy alkatrészeket,

- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetés
szerű használathoz szükséges dokumentumokat és/vagy a műszaki dokumentációt
és nem adta meg ezek elektronikus helyét sem.

5.2.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni. mel)ben legalább az alábbia
kat kell rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye.
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása.
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma. vonalkód száma,

amelynek átvételét Vevő megtagadta.
- Eladó kép’ iselőjének az át’étel megtagadásá’al kapcsolatos esetleges észre’ étele.

a megismételt átadás-átvételi jarás időpontja.
Felek képviselőinek aláírása.
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5.2.6 Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre a jelen, 5.2 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

5.3 Kiegészítő szoftverek Ileenceinek átadás-átvételére vonatkozó szabályok2

5.3.1 Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a kiegészítő szoftverek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó
különösen az alábbi dokumentumot köteles Vevőnek átadni:

- licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat);
. a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (ameny

nyiben ez értelmezett),
. a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett).

5.3.2 Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a kiegészítő szoftverek rendelte
tésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e. Vevő az átvé
telt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a kiegészítő szoftve
rek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.

5.3.3 Az átvétel megtagadása esetén, ha az átadás-átvétel:
- személyesen történik, Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben legalább az

alábbiakat rögzítik:
V az átadás-átvétel időpontja és helye,
‚~‘ Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,

az átvétel megtagadásának az indoka,
azon licenc(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megta
gadta,

V Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges ész
revétele,

V a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
V Felek képviselőinek aláírása.

- elektronikus úton történik, Vevő az átvétel megtagadásáról haladéktalanul értesí
ti Eladót azon az e-mail címen, amelyről Eladó a teljesítést megkísérelte. Az ér
tesítésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
V az átvétel megtagadásának az indoka,
V azon licenc(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megta

gadta,
V a licenc(ek) ismételt átadásának határideje.

5.3.4 Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre a jelen, 5.3 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

6. Teljesítésigazolás

6.1. Eladó jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti. ha:

A szerzöjésnek n szoftver licencek sz~llításra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandóak, mivel jelen szerzodés kere
tében szállíioit eszközök eseíében nem kerül sor szoü’er licence szMlításra.
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a) a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi hardver
átadás-átvétele sikeresen befejeződött,

b) a kiegészítő szoflverek átadás-átvétele sikeresen befejeződött,
c) Eladó a Jelen szerződés 4.9 pontja szerinti oktatást megtartotta,
d) Eladó átadta az(oka)t az elérési uta(ka)t (adott esetben a szükséges felhasználói

kóddal együtt), mely(ek) lehetővé teszi(k) a Vevő számára a jelen szerződés 9.
pontjában részletezett szolgáltatások igénybevételét.

6.2. Eladó a 6.1 pont szerinti teljesítést követő 3 munkanapon belül köteles átadni
Vevőnek:

a) a 6.1 pont a)-b) pontjában meghatározottak teljesülését igazoló szállítólevelek
egy-egy példányát,

b) az oktatási tematika elfogadásáról Vevő kiállított elfogadó nyilatkozatot és az
oktatáson felvett jelenléti íveket, továbbá

c) a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott szolgáltatások igénybevételéhez
szükséges elérési út(ak) átadását igazoló Vevői nyilatkozato(ka)t.

6.3. Vevő a 6.2 pontban meghatározott dokumentumok átadását követő 3 munkanapon
belül kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 3.
számú melléklete tartalmazza. Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását
mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó annak kiállításához szükséges valamennyi
dokumentumot nem vagy nem teljeskörűen adja át. Amennyiben valamely átadott
dokumentummal kapcsolatban Vevőnek észrevétele van, Felek a teljesítést igazoló
bizonylat kiállítására rendelkezésre álló határidőn belül egyeztetést tartanak.

7. Árak, díjak

7.1. A jelen szerződés keretében szállítandó termékek egységára, ára jelen szerződés 2.
számú mellékletében került rögzítésre.

7.2. A szerződés értéke jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak alapján
5.375.400,- Ft + AFA, azaz ötmillió-háromszázhetvenötezer-négyszáz forint ±
általános forgalmi adó.

7.3. A 7.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő
irányába érvényesíteni kíván. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl
további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért
semmilyen jogcímen nem illeti meg.

7.4. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emellietők.

8. Fizetési feltételek

81 Eladó tekintettel arra. hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. é” i XCII.
tönény (Art.) 36 A. ~-ának hatálya a]á tartozik tudomásul ‚eszi. hogy Vevő a



számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén
jogosult kifizetni.

8.2 Eladó ajelen szerződés teljesítéséről egy számla benyújtására jogosult.

8.3 Eladó jelen szerződés alapján őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit Eladó Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat
alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó
számla kötelező melléklete az előírásnak megfe]elően kiállított és aláírt teljesítést
igazoló bizonylat és az annak kiállítása alapjául szolgáló, jelen szerződés 6.2 pontja
szerinti dokumentumok másolati példánya.

8.4 Eladó tudomásul veszi, hogy teljesítési igazolással igazolt, őt megillető díjat Vevő a
Kbt. 135. * (1) bekezdésében valamint a Ptk. 6:130. * (1)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a számla Vevő központi iktatójába (1189 Budapest,
Pf.: 133.) való beérkezésétől számított 30 napon belül, átutalással fizeti meg.

8.5 Eladó tudomásul veszi, bogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokonmrnnikációs Szolgálta

tó Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szol
gáló szerződés számot,

- a számlánalc meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afatv.) 169. *-a szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök valamint nyújtott szolgál
tatások megnevezését, a tevékenység leírását és annak TEAOR számát, fizetési
határidőként a 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adó-
számot,

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

8.6 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. * (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

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

8.8 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 8.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —

jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

8.9 Amennyiben Ve’ő kifogást emel a benyújtott számlá’al kapcsolatosan, úgy a számlát
a számla igazolt kézhez’ ételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

8.10 Eladó a számlaszámában bekö’etkezett ‚áltozásról köteles a Ve’őt haladéktalanul
értesíteni.

8.11 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összelbggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontjai szerinti
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feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

9. Jótállás, üzemeltetés támogatás és jótállás körébe tartozó hibajavítás

9.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást
és üzemeltetés támogatást vállal. A jótállási idő és az üzemeltetés támogatás kezdete a
termékek átvételének az időpontja.

9.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelehek jelen szer
ződés I. számú mellékletben meghatározott műszaki specifikációnak.

9.3 Vevő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Eladó alábbi elérhető
ségeinek valamelyikén teheti meg:
Fax szám: +36 1 272 1232
E-mail cím: info@equicom.hu
Telefonszám: ±36 1 272 1234
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül
Írásban (faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.

9.4 Hardver meghibásodásra vonatkozó hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia;
a) hibát bejelentő személy neve, beosztása,
b) meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
c) hibajelenség leírása,
d) hibabejelentés száma.

9.5 Eladónak hardverhiba esetén a hibabejelentést követő 4 órán belül vissza kell igazol
nia a hibabejelentést Vevő azon elérhetőségén, melyen a hibabejelentést megtette.

9.6 Hardverhiba esetén, ha a hiba bejelentése munkanapon I 5:00 óráig megtörténik (a
hibabejelentés folyamata elindul), a meghibásodott tennék helyett új, a meghibásodott
termékkel azonos gyártmányú, típusú terméket (továbbiakban: csereeszköz) kell Ve
vőnek feladni a hibabejelentés napján, a hibabejelentésben megadott címre Vevő 1148
Budapest, Róna u. 54-56. alatti telephelyére. Hardverhiba esetén, ha a hiba bejelentése
munkanapon 15:00 órát követően történt, a hibabejelentést követő munkanap 17:00
óráig kell az előzőekben meghatározoltak szerint csereeszközt feladni Vevőnek. A
meghibásodott terméket Eladónak kell elszállítania Vevő 1148 Budapest, Róna u. 54-
56. alatti telephelyéről.

.7 A csereeszközök jótállására Jelen 9. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A kicserélt
hibás tennékek Eladó tulajdonába kerülnek.

.8 Amennyiben hardverhiba esetén Eladó olyan okból. amelyért Felelős jótállási kötele
zettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ve’ő jogosult a meghibásodott termék cse
réjét harmadik személlyel eb égeztetni. melynek költségét Eladó viseli.



9.9 Szoüverhiba esetén a hibát a termék gyártója javítja.

9.10 Jótállás és üzemeltetés támogatás keretében a 9.1 pontban meghatározott időtartam
a]att Vevő:
- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) közvetlen hozzáférési lehető

séget kap a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoűver&issítései
hez;

- 7x24 órában telefonos illetve e-mail-es hozzáférési lehetőséget kap a gyártó szak
értőihez, akik segítenek a felmerülő problémák megoldásában;

- a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközökhöz kapcsolódó
szofiverüissítések díjmentes letöltésére jogosult,

- jogosult gyártói támogatással kapcsolatos egyeztetetések lebonyolítására a gyár
tóval,

- jogosult kérni a probléma helyszíni megvizsgálását (amennyiben a probléma más
módon nem beazonosítható),

- a hibabejelentéssel kapcsolatban jogosult telefonos vagy e-mail-es konzultációs
lehetőséget kezdeményezhet.

9.11 Eladó a 9.9 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében az eszközök szállításának
napjáig megadja Vevő jelen szerződés 14.1 a) pontjában meghatározott képviselőjének
azt az elérési utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehető
vé teszi a Vevő számára a 9.10 pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételét.

9.12 A Jelen pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget — így különösen a csereeszközök költségét, szállítási költséget — az Eladó vi
seli.

10. Kötbér

10.1 Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha jelen szerződés 2.1 pontjában
meghatározott határidőig olyan okból, amelyért felelős jelen szerződés 1.1 pontjában
meghatározott feladatok teljesítése nem történik meg. A késedelemi kötbér mértéke
minden megkezdett késedelmes nap után:

- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
- a késedelem 11. napjától 1 %.

A késedelmi kötbér alapja a Jelen szerződés nettó értéke (Jelen szerződés 7.2
pontjában meghatározott érték). A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap
20%-a.

10.2 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értéke 25 0 o-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek t~zetni. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő. amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt
Jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja (jelen szerződés 11.3 pontja). Vagy Vevő
jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási köthér
érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

10.3 Ve’ő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki. mel)nek összegét jo&osult az Eladót
megillető dOba beszámítani a Kbt. szabál3ainak betartásá’ al.



10.4 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —

jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kőtbér
megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják.

11.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben

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

11.4 Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén.

11.5 Vevő köteles — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése
esetén.

11.6 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

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

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

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

11.1 OAz azonnali hatályú felmondás a jótállás ~5 Szerzői jogi rendelkezések batályát nem
érinti.



12. Felhasználói jogok, jogszavatosság

12.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított kiegészítő
szoüverekre nem kizárólagos — szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan —

adott szoftverre vonatkozóan a licenc szerződésben meghatározott számú felhasználó-
ra vonatkozó, adott szoüverre vonatkozó licenc szerződésben meghatározott időre szó
ló felhasználási jogot szerez. Vevő jelen Pont szerinti felhasználási joga kiterjed min
den ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.

12.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított kiegészítő szofivert kizárólag a jelen szer
ződésben valamint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint hasz
nálhatja azzal, hogy amennyiben jelen szerződés és a kiegészítő szoftver licence szer
ződése ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell al
kalmazni. Vevő a jelen szerződés keretében szállított kiegészítő szoflvert nem jogosult
harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a kiegészí
tő szoftverről — biztonsági másolat kivételével — másolatot nem készíthet, illetve azt
nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más személy részére, továb
bá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot
hozzon létre. A szoftver használata egységes termékként engedélyezett, alkotórészei
nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.

12.3 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított egyik ter
méken sem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakor
lását korlátozza vagy akadályozza.

12.4 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában
jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultság-
nak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát
is magában foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

12.5 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesí
téséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan
tartalmú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzé
sét és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

12.6 A 12.3 -12.5 pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) El
adót jelen szerződés megszünését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg
nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntar
tása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a jelen szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.

12.7 Eladó vállalja. hogy félként vesz részt minden. Vevő ellen jelen szerződéssel össze
rnggésben szabadalom bitorlás ‘agy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Eladó köteles to’ábhá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban
felmerült minden kárát és költségét.



13. Titoktartás

13.1 Eladó vállalja, bogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfe]elően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.

13.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni,
azokat nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat
olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy
törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.

13.4 Szerzödő Felek megállapodnak, bogy jelen Pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, bogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Vevőnek.

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

14. Felek közötti kapcsolattartás, együttműködés a szerződés teljesítése során

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Vevő részéről:
Név: Kovács László
Beosztás: szakértő
Telefon szám: ±36-1-795-3314
Mobiltelefon szám: +36-70-377-3069
E-mail cím: Kovacs.Laszlo2@nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Cziráky Zoltán
Beosztás: ügyvezető
Telefon szám: +36 1 272 1234
Mobiltelefon szám: ±3620936 8143
E-mail cím: cziraky.zoltan~equicom.hu



14.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Név: Ádám Gabriella
Beosztás: Területi üzemeltetés-támogatás igazgató
Telefon szám: -1-36-1-795-7291
Mobiltelefon szám: ±36-20-971-8374
E-mail cím; Adam.Gabriella@nisz.hu

Név: Tóth Csaba
Beosztás: Hálózatüzemeltetési igazgató
Telefon szám: +36-1-795-7084
Mobiltelefon szám: ±36-30-360-0001
E-mail cím: Toth.Csaba@nisz.hu

14.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazo ló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel
való szerződésszerű közléstől hatályos.

14.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen
küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a
kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a cínnett az
átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot
nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

14.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére
veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag
postai úton (tértivevényes ajánlott le’ élben) vagy írásban igazolt személyes átadással
történhet.



15. Vis Major

15.1 Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy
meghiúsulás vis major eredménye.

15.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek Eladó részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
melyért Eladó nem felelős és amely Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz,
járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen
összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével, mely összefüggést Eladónak
írásban igazolnia szükséges.

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

15.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek
jogában áll — választása szerint — a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a
szerződéstől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült
kárát.

16. Egyéb rendelkezések

16.1 Jelen szerződés fZ5szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fó
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét
érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az
érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

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

16.4 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről. akadályozó
körülmén)Től a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.



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

16.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.

16.7 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti
azt, bogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog
jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen
szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban
készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: A szerződés keretében leszállítandó termékek valamint azok ára,
egységára (Eladó ajánlatában benyújtott ajánlattételi lap)
3. számú melléklet: Teljesítést igazoló bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

Budapest, 2017. ‚(L 70

NISZ Nemzett lnfokommUtl~kiClÓ5 ~yolgáItat6 -...

Zártkörütn MÜkadŐ ~~5zvónyt~tS~ág

‚08’ Budapest, Csokonat utca 3.

Adószam IO5S5560-2~44

____ t .

Kopcsányi Tibor Koncz András Cziráky Zoltán
Beszerzési és lo- Gazdasági vezér- ügyvezető
gisztikai igazgató igazgató helyettes

EQUICOM Méréstechnikai Kor áloli Felelőssé
NISZ Zrt. gű Társaság

Vevő Eladó



. nyilvántartási számú szerződés 1. számú melléklete

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

1. Cél állapot

A kiírásban szereplő eszközöket a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (a továbbiakban NTG)
szolgáltatásainak kialakításához, optikai kábelhálózatot érintő hibák esetén a hibahely behatá
rolására és egyéb műszaki paraméterek vizsgálatához, ellenőrzéséhez, valamint optikai kábel-
hálózatok minősítéséhez kívánjuk beszerezni.

2. Beszerzés tárgya, mennyisége, általánosfeltételek

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő termé
kek szállítását kell vállalja az alább az 1. táblázatban megadott darabszámokkal.

1. táblázat

Eszköz neve di,

látható fényű hibakereső 2

szigetelési ellenállásmérő
automatikus beiktatási
csillapításmérő és optikai reflexiós 2

csillapításmérő műszer
EUI-95 E2000 univerzális optikai 4

csatlakozó

2. 1.Általános elvárások

. Az ajánlattevőnek a megajánloti műszerek tekintetében, biztosítania kell tudni a szoüverliis
sítéseket, support és szervíz szolgáltatási a garanciás időszakra vonatkozólag.

. A megajánlott eszköz nem lehet sz adott gyártónál kiMóként semmilyen módon megjelölt
eszköz.

. Az ajánlatnak, illetve szállítandó eszköznek tartalmaznia kell minden az elvárt működéshez
szükséges szoftver komponenst, mennyiségi. teljesítmény és funkció licencet. A főeszkö
zökhöz megajánlott bővítő. tartozék. kiegészítő elemeknek teljes mértékben illeszkedniük
kell az őket befogadó berendezésekhez. A befektetés védelem szempontjait figyelembe ye
endő a megajánlott berendezés legyen moduláris kiépítésű. hogy a későbbi fejlesziésű. Vagy
más mérési technológiát támogató mérőmodu bk befogadására is alkalmas legyen.

. A megajánlott berendezéseknek újaknak kell lenniük, korábban használt, illetve bemutató
darabok nem elfogadhatók.



3. Eszközökkel kapcsolatos részletes elvárások

L’~th’ttó fén3 Ő Iii bakereső(2db)
. Hordozható, robusztus, gumírozott kivitel.
. Utés és cseppállóság.
. 2.5mm univerzális inteiface ütés elleni védettsége
. Működési hullámhossz 630nm és 645nm közé essen.
. Folyamatos világítási üzem, vagy alacsony ~ekvencián, 2Hz-4Hz történő 00K modulálás

(ki-be kapcsolgatás).
. Tipikus távolság, amely tartományon belül használható: legalább 5km.
. Ozemidő érje el az 50 órát.
. Súlya ne legyen több, mint l2Og elemekkel együtt.

Szigetelési ellená!Iásmérő(ldb)
. Választható vizsgálófeszültségek különböző felhasználási területekhez: 50V, 100V, 250V,

500V, 1000V.
. Kapacitív feszültségek automatikus kisütése a felhasználó magasabb szintű védelme érdeké

ben
. A polarizációs index ás a dielektrikus abszorpciós fok automatikus számítása
. Automatikus kikapcsolás az elem védelme érdekében
. Háttérvilágítás
. Mérési tartomány: OOlMOhm — lOMOhm
. Maximális kapacitív terhelés: luF-ig
. Rövidzárlati áram: >200mA
~ Élő vezetékek detektálása: 30V felett
. Küszöbértékek szerinti kiértékelés

.4utomatikus beiktatási csillapításinérő és optikai reflexiós csillapításmérő
műszer (2db)
. Műszer által támogatott hullámhosszok: MM porton: 850/l300nm, SM porton

1310/1550nm.
. Támogatott hullámhosszokon történő automatikus beiktatási csillapításmérés.
. Támogatott hullámhosszokon történő automatikus optikai reflexió mérés.
. Optikai szakasz hosszának megállapítása.
. A mérést (IL, ORL) a műszerek két irányból végezzék el, szerepcserével (egyik oldalon adó

majd vevő, illetve a másik oldalon levő műszer esetén ellentétes funkcionalitás).
. Simplex (egy szál két irányból történő mérése)és Duplex (egy szál oda egy szál vissza) mé

rési üzem.
. Mérési hosszak:

o SM (lSSOnm) esetben élje el a 200km-t
o MM (l300nm) esetben érje el a 20km-t

. A niííszerben legyen beépítve látható fényű hibakereső az alábbi paraméterekkel:
o Működési hullámhossz 630nm és 645nm közé essen.
o Folyamatos világítási üzem, vagy alacsony frekvencián, 2Hz-4Hz történő 00K 110-

dulálás (ki-be kapcsolgatás).
o Tipikus távolság, amely tartománvon belül használható: legalább 5km.

. Műszerek portjai E2000 (4db) és SC (4db) csatlakozó befogadására alkalmas adapterekkel
rendelkezzenek.
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. MM porton EF (Encircled Flux) megfelelőség garantálása. Saját referencia kábelek esetén a
TIA-526-14-B, ISO/IEC 14763-3 és IEC 61280-4-1 EF limitek garantálása a referencia
teszikábelek végén.

. Műszerek tartalmazzanak reference grade mérőkábeleket:
o 4db referencia tesztkábel, 0M3, MM (50/125), SC/PC-SC/PC
o 4db referencia tesztkábel, 082, SM (9/125), SCIAPC-SC/APC
o SdbSC

. Alkalmazási szabványoknak történő megfelelőség vizsgálat (Tier-i hitelesítés).

. Egyéni küszöbértékeknek történő megfelelőség vizsgálata.

. Akár több alkalmazási szabványnak történő megfelelőség vizsgálat egyszerre.

. A mérés időtartama portonként (2db hullámhossz esetében) ne haladja meg az 5 másodper
cet.

. Legalább 7 colos színes, érintőkijelező.

. Legalább 800x480 kijelzőfelbontás.

. A műszer súlya ne haladja meg a 1.5kg-ot.

. A műszer legalább az alábbi interace-ekkel rendelkezzen:
o 2dbUSBport
o 1db 10/1 OOM RJ4S Ethernet port hálózathoz és internethez történő csatlakozáshoz.

. Wi-Fi és Bluetooth adatkommunikációs képesség.

. Videomikroszkóp csatlakozási lehetőség, mind vezetékes, mind vezeték nélküli.

. Legalább 268 belső memória, vagy —150.000db mérési eredmény tárolása.

. 12 órás akkumulátor üzem idő.

. 3 év garancia’

. Side-by-side és remote referenciafelvétel.

. Side-by-side esetén 1, 2 és 3 mérőkábeles referenciafelvétel.

. Animált ábrák a referenciafelvétel egyes fázisairól, a referenciafelvétel megkönnyítéséhez.

. Referencia felvétel során és méréskor az iriterface-ek LED-ekkel történő megjelölése a köny
nyebb portkiválasztás érdekében.

. Tartalékok, színes, grafikus érzékeltetése. (Az egyes mért eredmények mekkora tartalékkal
teljesítik az egyes szabványokat, vagy a felhasználó által beállított küszöbértékeket.)

. Hang és piktogramos visszajelzés, amikor a másik eszköz csatlakozott a mérendő optikai
linkhez.

. Tetszőleges üzenetküldési lehetőség

[I. 5—95 [2000 ii niver’ú 1k optikai csa la kozó(4dh)
1. Meglévő eszköz fejlesztéséhez szükséges kiegészítő alkatrész.

Meglévő berendezés fényforrása:
EXFO FTB 200 keretrendszerben levő FTB-7300E kártya APC ferrule fénykivezetésére
illeszkedoen.

4. Átadás-átvétel

Teljesítési határidő a szerződés hatál’ba Iépésétől számított 60 munkanap.

Az Ajánlatkérő raktárában munkanapokon az eszközök át’ételét biztosítja hétfőtől-csütörtökig
8:00-14:00 óra között pénteken 8:00-12:00 óra között időszakban.



Ájánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök mennyiségi átvétele. A szállítás időpont
ját Ajánlattevőnek legalább három munkanappal előrejeleznie szükséges.

A működéshez szükséges licenszek átadása a szerződésben rögzített időszakon belül kell megtör
ténjen licenszigazolás formájában. Elektronikus licenszigazolás esetén annak adathordozón törté
nő átadására is szükség van.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

S. Egyéb a jótállással kapcsolatosfeltételek

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, hard-
ver és szoftver jótállását. Munkanapokon, 8:00 — 17:00 óra között telefonos és email alapú csa
tornákat kell biztosítania a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.

Általános érvénnyel:
. A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé
. A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a

jótállásnak. A jótállás teljesítésével kapcsolatban felmerülő minden díjat, költséget Ajánlat
tevőnek kell viselnie.

Hardver hibára vonatkozóan:
. Ajánlattevőnek a “Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás” biztosításkeretében cse

reeszközt kell biztosítania az Ajánlatkérő budapesti telephelyén (pontos helyszín a szerző
désben lesz megadva), amely a meghibásodott eszközzel fúnkcionálisan teljesen mértékben
megegyező.

. Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás azt jelenti, hogy amennyiben 15:00 óra előtt
indul el a cserefolyamat, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha 15:00 óra után a
következő munkanapon kerül feladásra az eszköz. A meghibásodott eszközöket Ajánlattevő
nek kell elszállítania az Ajánlatkérő budapesti telephelyéről (pontos helyszín a szerződésben
lesz megadva).

Szoftver hibára vonatkozóan
. Nyertes ajánlattevőnek legalább, a szerződésben megadott, terméktámogatás, üzemeltetés

támogatás ideje alatt, díjmentes szoftver és firmware upgarde-et kell biztosítania Ajánlatkérő
telephelyén.

. A szoftverfHssítéseket közvetlenül a gyártói ‚veb oldalról letölthető módon kell biztosítani.

Nyertes ajánlattevőnek a szerződésben rögzített időtartamig folyamatos terméktámogatást, üze
meltetés támogatást (munkanapokon 8:00 17:00 óra között) kell biztosítania, amely keretében
az alábbi elvárások vannak:
. Gyártói supporttal kapcsolatos egyeztetések lebon3olítása az ajánlatkérő és a gyártó között.
. Szükség esetén a probléma helyszíni megvizsgálása (amennyiben más módon nem beazono

sítható a probléma).
. A felmerült hibajelentéssel kapcsolatos telefonos/email-es szakértői konzultációs lehetőség

biztosítása ajánlatkérő számára.
. Bő’ebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőség biztosítása a g3ár-

tó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoft erfrissítéseihez.

6. Oktatás

Az Ajánlatte’ őnel’ az Ajánlatkérő szakembereinek üzemeltetésre ‚aló felkészítését biztosítania
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kell az alábbiaknak megfelelően:

. Oktatás előzetesen egyeztetett a az Ajánlatk&ő által jóváhagyott tematika szerint a Aján
latkérő üzemeltetői számára, Ajánlatkérő budapesti telephelyén, két turnusban (turnusonkint
lx8óra, 10-10%) valósul meg.



. nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

A szerződés keretében leszállítandó tennékek valamint azok Ára, egységái’
(Eladó ajánlatában benyújtott ajánlattéteb ap3

‘Jelen szerződésre sz ajánlattételi lapnak a 2. részajánlatra vonatkozó részét kell alkalmazni.
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‚Méröműszerok beszerzése” láigyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve: EQUICOM Méréstechnikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: H-i 162 Budapest, Mátyás király u. 12.

rész: Hálózati analizálor beszerzése
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. nyilvántartási számú szerződés 3. számú

N I S Z melléklete
NEMZETI INFOKOMMUNIK4CIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Teljesítést Jgazoló Bizonylat

Készült
Hely: I I Dátum: I

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, be
NISZ (ezen TIB aláírója) osztása:
Nemzeti Infokommunikációs Szol- (ezen T~ jóváhagyója)
gáltató Zn.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, bogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-
átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) szereplő részletezettségnek megfelelő termé
ket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére szállította, / a Vállalko
zó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőség-
nek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét
együttesen kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya.
Csak így nyújtható be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott e~’éb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
(jóteljesítési) garancia Ft : (dátum):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)



NISZ
NEMZbTi INFOKOMMUNIKÁCIÓS . nyilvántartási számú szerződés 4. számú
‘~ZOLGALTATO ZRT. melléklete

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
EQUICOM Méréstechnikai Korlátolt Felelősségű EQUICOM Kft.
Társaság

Cé2ie~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01 -09-685560

Adószám: 1 1965161-2-42 Uniós adószám:HU 11965161

Kapcsolattartó adatai
. . ‚ Beosztás: ügyvezető igazgató

Név: Cztraky Zoltan

Telefonszám: +36 1 272 1234 E-mail cím: cziraky.zoltan~equicom.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, H-i 162 Budapest, Mátyás ki
rályu. 12.

Levelezési cím, amem~yiben eltér a székhelytől (ország, irányutószán; város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla kiildési Cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: Budapest Bank

Bankszámla száma: I O I 02241.41 369900- Bankszámla devizaneme: HUE
000000’ ‘8

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

Pénzforgalmi elszámolás Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv.
[áfa tv. XIIIIA. fejezet, elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. 169.~.(l)]: NEM
l69.~.Qi)]: NEM fejezet, l69.~.(p,g,)]: NEM

‚ . . . Alanyi mentesség [áfa tv. Tevékenység alapján menForditott adozas [afa tv. . ‚ .

~ ‚.~. ~ XIII. fejezet]: NEM tes[afa tv. VI. fejezet]:1uJ.~.’n;J.i’L.s1 ‚ .. NEM
Milyen tevekenyseE alapjan: . . . ..Milyen_tevekenyseg_alapjan:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: NEM tön ény]: NEM tön ény]: NEM

Dátun
Cégszerű aláírás’



. nyilvántartási számú szerződés 5. számú melléklete

ladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

1. A teljesitésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert — a 2. pontban
meghatározott körbe nem tartozó — alvállalkozók:

Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -

Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~
(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2. A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkoző(k):

Alvállalkozó neve: -

Alvállalkozó székhelye/címe: -

Alvállalkozó feladata: -

Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó
részt vett: -

Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t.

Budapest, 2017. október

Aláírás




