Szerződés nyilvántartási száma:
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ
Zrt., KEF azonosító: 20182, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszám: Cg. 01-10041633, adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
képviseli:), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről a/z
Cég neve :

M&S Informatikai Zrt. KEF azonosító 100051,

Adószám:

14409471-2-41

Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.
01-10-046107
10300002-20222941-00003285
dr. Fazekas Szilvia
közbeszerzési üzletágvezető

Cég neve:

ALPIIANET Informatikai Zrt. KEF azonosító 200527,

Adószám:

14153833-2-41

Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

1039 Budapest, PünkősdRirdő u. 52.
01-10-045858
10918001-00000067-57970007
Berényi Péter
vezérigazgató

Cég neve:
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Delta Services Kit. KEF azonosító 200225,
13978798-2-41
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
01-09-882940
10402166-50485549-54521005
Szűcs Norbert
ügyvezető

Cég neve:
Adószám:
Székbely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

DIGITAL Kit. KEF azonosító 100017,
10406115-2-06
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
06-09-000341
10980006-00000004-20740003
Fenyvesi József
ügyvezető
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Cég neve :
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Baukszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Nádor Rendszerház Kft. KEF azonosító 100064,
10507326-2-42
1152 Budapest, Telek u. 7-9.
01-09-074755
11100104-10507326-01000003
Gombos Tibor Miklós
ügyvezető

Cég neve:
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

PC Trade Systems KR. KEF azonosító 200517,
12937303-2-42
1 03 Budapest, Köér u. 2/Á.
01-09-208294
11735005-20548946-00000000
Tóth Gábor
ügyvezető

Cég neve:
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

PROFESSZIONÁL Zrt. KEF azonosító 100077,
13369657-2-43
1117 Budapest, Sopron út 19.
01-10-045161
10103173-30483700-01003003
Lévai Tibor Sándor
vezérigazgató

Cég neve:
Adószám:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

Szám1IEAD KR. KEF azonosító 100194,
10415618-2-43
1117 Budapest, Budafoki út 95. D. ép.
01-09-070055
10300002-20340494-00003285
Kádár István József ás Watzker Ádám
projektvezető ás projektvezető

mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott
helyen ás napon az alábbi feltételekkel.
1.
A szerződés létrejöttének előzménye:
1.1.
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ás Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban;
Beszerző) által TED 2017/S 104-207282., (KE-7607/20l7.) számú, a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése” tárgyban (2. rész: nem x86) lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen Beszerző és Eladó között keretmegállapodás
jött létre (a továbbiakban: KM).
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO2OI SRVT17
aláírásának dátuma: 2017. október 27.
időbeli hatálya: 2020. október 26.
keretösszege: 15.000.000.000 forint ± Afa.

/
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1.2.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve Vevő közti viszonyát jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza.
1.3.
A jelen szerződést és számlakiállítást az M&S Informatikai Zrt. teljesíti, a Szerződést
meghatalmazás alapján
a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A közös ajánlattevők
kijelentik, hogy Jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.
—

—

1.4.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2.

A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1.
A jelen szerződés a keretinegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő
hivatkozott Kl”I tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„BS2000 szerver amortizációs kiváltása SE3 GOB beszerzés” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli,
Eladó pedig elvállalja az I. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek
megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló
termék(ek) szállítását és szolgáltatás nyújtását. Eladó feladata az eszköz szállítás, helyszíni telepítés és
az ehhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítése.

—

-

—

2.].]. Eladó az eszközszállítással a műszaki leírásban részletezett tartalommal 9 hónap
helyszíni gyártói garanciát köteles biztosítani a teljes konfigurációra vonatkozóan;
2.1.2. biztosítja a mainframe operációs rendszerhez kapcsolódó szofiverhasználatot;
2.].3.Eladó az eszközt üzembe helyezi és a műszaki leírásban részletezett migrációs
feladatokat elvégzi;
2.1.4.Eladó 1760 óra szakértői órakeretet (üzemeltetéstámogatást) biztosít Vevő számára.
3.

A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1.

A szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba.

3.2.
Felek a szerződést határozott időre kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg. Eladó a helyszíni gyártói garanciát a komplett rendszer (installált hardver és
szoftver) átvételétől 9 hónapig, a mainframe operációs rendszerhez kapcsolódó szoftverhasználatot a
komplett rendszer (installált hardver és szoftver) átvételétől 9 hónapig biztosítja.
3.3.
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat jelen
szerződés aláírását követő 30. napig köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.
3.4.
Eladó az 1760 szakértői órakeret felhasználását a komplett rendszer (installált hardver és
szoftver) átvételétől 9 hónapig biztosítja.
4.

A teljesítés helye:

Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket a 1148 Budapest, Róna u. 5456. helyszínre kell leszállítania.
5.

A teljesítés módja
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5.1.
Eladó köteles új, a szállítást megelőzően sehol nem használt, gyári csomagolásban,
vonalkóddal ellátott, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani, mely elvárások
teljesüléséről Eladó jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, egyben ezen elvárásokat jelen
szerződés aláírásával igazolja.
5.2.
Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles eszközönként az arra vonatkozó, a
rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a
rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást Vevő által kijelölt személyek részére
elvégezni.
Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
jótállás dokumentumai,
a telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.
-

5.3.
Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, Eladó az angol
nyelvű műszaki dokumentációt köteles Vevő rendelkezésére bocsátani. A telepítőkészlet és a műszaki
dokumentáció elektronikus formában is átadbató.
5.4.
Eladó feladata az eszközök Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése az eszközön, valamint annak csomagolásán.
Eladónak a vonalkódot az eszközön jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy
annak üzemszerű működését ne zavarja és az eszközön/csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító
jelzés(eke)t ne takarja le.
5.5.
Eladónak a szállítást megelőző legalább 5. munkanapig fel kell vennie a kapcsolatot Vevő
jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok
mennyisége). Vevő köteles a vonalkódokat olyan módon rendelkezésre bocsátani, hogy az Eladó az
5.6. pont szerinti értesítést batáridőben megtehesse.
5.6.
Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról, megadva a teljesítés helyét,
valamint azt, hogy mely termékek szállítására kerül sor. 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.
5.7.
Eladó eszköz szállítása esetén az 5.6 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére
elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült
kimutatást. A kimutatásnak tartalmaznia kell a teljesítés helyét, valamint a szállításban érintett
eszközök vonatkozásában az alábbi adatokat:
a)
termék megnevezése,
b)
gyártói termékkód,
c)
termék gyári száma,
d)
termék vonalkódjának száma.
Eladó a 5.6 pont szerinti értesítésben megadott termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg
a jelen pont szerinti kimutatást nem adja át Vevőnek.
5.8.
Eladó a jelen szerződés teljesítése során 7x24 órás hibabejelentési lehetőséget biztosít Vevő
számára. Eladó a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli a hiba elhárítását köteles megkezdeni.
Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentéseit;
o
telefon: 06-1-237-1220
o
E—niail—en: tender(cpmands.hu.
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5.9.
A szakértői órakeretet igénybevétele: Eladó Vevő Eseti Megrendelései (8. számú melléklet)
alapján jogosult és köteles teljesíteni az eseti megrendelésbe foglak feladatokat.
Eladó tevékenységéről havonta Kimutatást (a továbbiakban: kimutatás) készít, amely tartalmazza
a) a feladatokra lebontott elvégzett tevékenységeket,
b) részletes órakeret felhasználást a 2.5. pont szerinti órakeret terhére,
amelyek alapján Vevő az elvégzett munkát nyomon követheti. A kiinutatásban szerepel az elvégzett
munka leírása, felsorolsa az elkészült és átadott dolcuinentumokat. A kimutatást minden hónap utolsó
municanapjáig, az adott hónapban elvégzett Eseti Megrendelés(ek) megjelölésével kell benyújtani. A
kimutatás jóváhagyója a kapesolattartó.
5.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól’ A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki jelen szerződés II. pontjában foglaltak alkalmazását.
5.11. 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 időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.
5.12. Valamennyi dokumentum, jelentés, diagram, statisztika, adatbázis, stb. és az ezeket
alátámasztó dokumentumok, amelyeket Eladó a szerződés teljesítése során állít össze, készít el vagy
szerez meg a Vevő kizárólagos tulajdonába kerül. Eladónak a szerződés teljesítésekor át kell adnia a
fenti körbe tartozó minden dokumentumot Vevő részére. Ezen dokumentumok jelen pont szerinti
megszerzésének díját a szerződés ellenértéke teljes körűen tartalmazza, ezért Eladót a fizetendő
ellenértéken felül további díjazás nem illeti meg.
5.13. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely Vevő jelen
szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
5.14. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
5.15. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállallcozó
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.16. Eladó 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.
—

—

5.17. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143.
bekezdésének alkalmazását.

6.

*

(3)

A fizetendő ellenérték:

6.1.
Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 2. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

‚

A’ t’
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6.2.
Az Eladót megillető díj teljes összege: 96 366 070- Ft + közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
kilencvenhatmillió-háromszázhatvanhatezer-betven forint ± közbeszerzési díj ± általános
forgalmi adó, melyből a
a) az eszközszállítás és szoftverbasználat, üzembehelyezés és migrációs feladat összege 79.
980. 470,- Ft + közbeszerzési díj + AFA, azaz hetvenkileucmillió-kileucszáznyolcvanezer
négyszázhetven forint ± közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó
b) 1760 óra szakértői órakeret (üzemeltetési támogatás) összege 16 385 600,- Ft ±
közbeszerzési díj ± AFA, azaz tizenhatmillió-háromszáznyolcvanötezer-hatszáz forint +
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó, melyről Eladó számlát az Eseti
Megrendelésekbe foglaltak szerint havonta jogosult kiállítani.
Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
6.3.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési
díjat. A közbeszerzési, díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított
értéke, mértéke 2% ± Afa.
6.4.
Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.
7.

Fizetési feltételek:

7.1.

A Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2.
Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály
így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete
Vevő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő
ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

-

7.3.
Eladó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit az Eladó
Vevő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően 5 napon belül állít ki,
és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséért az alábbiak szerint jogosult
számla benyújtására:
a) Eladó a 6.2. a) pontban meghatározott szállítás és feladatok elvégzését követően jogosult egy
számla benyújtására;
b) Eladó a 6.2. b) pont feladatainak elvégzését követően havonta jogosult egy-egy számla
benyújtására.
7.4.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítést igazoló bizonylat (3. számú melléklet).
7.5
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók)
címére (1389 Budapest, Pf.: 133) küldi.
7.6

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
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A számlán szerepeltetni szükséges:
a)
b)
c)
d)
e)
I)

a szállított termékek,, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak VTSZ/SZJ/TEAOR Számát,
Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Ma
tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

7.7.
Vevő a leszállított termékek és az elvégzett szolgáltatások ellenértékét
az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat kiállítását követően benyújtott a Kbt. 135.
* (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseinek
megfelelően, a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kiállított számla ellenében, a számlának és
mellékleteinek központi iktatóba érkezésétől számított 30 napon belül
átutalással fizeti meg
Eladónak. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési
határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik.
-

-

-‚

-

7.8.
Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
7.9.
Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.
7.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkővetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben
szabályozottokból nem fogadható be.
—

—

7.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.12. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adatairól”
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.
7.13. Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
7.14. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.
7.15.

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.16. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
7.17. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A
számlán csak a KIVI hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
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7.18. Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
8.

Átadás-átvételre vonatkozó további előírások

8.1.
Vevő a Jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket és dokumentumokat átadásátvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között,
pénteken 9:00-13:00 óra között.
8.2.
Az átadás-átvétel mennyiségi átvéteiből áll, amiről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül a felek
aláírásával mindkét telephelyen.
8.3.
Az átadás-átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a szállított
termékekre vonatkozó, jelen szerződés 5.7. pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott
adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének
feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.
A)

Mennyiségi átvétel szabályai

8.4.
Az átadás-átvétel során Vevő képviselője az alábbiakat ellenőrzi, melyről Felek képviselői
átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó Jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges
tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerő használatához szükséges dokumentumokat
(5.2. pontban meghatározott dokumentumok) átadta-e vagy megadta-e ezen
dokumentumok elektronikus elérési helyét,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen
szerződés 5.4. pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a kimutatásban a termékhez rendelt
vonalkóddal.
-

-

-

-

8.5.
-

-

-

-

-

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott
előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat (5 .2.pontban meghatározott dokumentumok) és
nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus helyét sem,
Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.4. pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,
a tennéken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a kimutatásban a termékhez rendelt
vonalkóddal.

8.6.
A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a terméket üzembe helyezi, melynek keretében
Eladó általános feladata (valamennyi eszköz esetében):
az eszközök fizikai beszerelése;
helyi összekábelezés;
-
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B)

kábelek nevezéktani elvárás szerinti felcímkézése, mindkét oldalon;
eszközök bekapcsolása;
megfelelő firmware verziók telepítése az eszközökre;
státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása.

A minőségi átvétel szabályai

8.7.

Az eszközök minőségi átvételére tesztelés keretében kerül sor.

8.8.
Eladó köteles a tesztelés során minden szükséges tájékoztatást megadni a tesztelt hinkciókkal
és azok működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást
nyújtani. A tesztelés során Vevő a tesztelt funkciók működését köteles megvizsgálni, annak környezeti
kapcsolataival és integrációival együtt.
8.9.
Sikeres a tesztelés, ha a 8.11. pontban meghatározott esetek egyike sem következik be a
tesztelés során. A tesztelés során felmerült hibákat, valamint a tesztelés legfontosabb eseményeit az
átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Az átvételt (sikeres tesztelést) nem akadályozó, átlagos
hiba kijavításának határidejét Felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik.
8.10. Sikertelen a tesztelés és az átvételt Vevő megtagadja az alábbi esetek valamelyikének
előfordulása esetén:
a szállított eszköz funkciói nem a tesztelési tervben leírtaknak megfelelően működnek,
a tesztelés során kritikus vagy súlyos hiba előfordul.
-

8.11. A tesztelés során felmerült hibák
sorolhatók:

—

a hiba jellege alapján

Hibaosztály

—

az alábbi hibaosztályokba

Definíció

Kritikus

Teljes funkcionalitásvesztés, az eszköz működésképtelen

Súlyos

Egy alapvető fontosságú részelem nem működőképes, teljesítmény és/vagy
rendelkezésre állás-vesztés lép fel

Átlagos

Nem alapvető fontosságú részelein nem működőképes, teljesítmény és /vagy
rendelkezésre állás-vesztés lép fel

8.12. A hibák hibaosztályba sorolását Vevő tesztelésben közreműködő munkatársai végzik.
Amennyiben Eladó valamely hiba hibaosztályba sorolásával nem ért egyet, ezen tényt, valamint ezzel
kapcsolatos észrevételeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítenie kell és Felek a kérdésről
egyeztetést tartanak.
8.13. Eladó köteles a tesztelés során végrehajtott módosításokkal összhangban szükségessé váló
módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni. A módosított dokumentációk átvételére a
8.14. pont rendelkezéseit kell alkalmazni’
8.14.

Dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó speciális szabályok
8.14.1. A teljesítés során elkészítendő dokumentumokat elektronikus (szerkeszthető, nem
szkennelt) formában magyarul és/vagy angolul kell átadni Vevő számára.
8.14.2. Jelen
szerződés
keretében
készítendő
dokumentumok
átadás-átvétele
megkezdhetőségének feltétele, hogy a dokumentum feleljen meg a Jelen szerződés
8.14.1. pontjában meghatározott formai követelményeknek. Amennyiben az átadott

/
//

(
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dokumentum megfelel a formai követelménynek, Vevő a dokumentum átvételéről
átvételi elismervényt állít ki.
8.15. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre Jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az
ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi
átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.4.) jogosult
elállni a szerződéstől.
8.16. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét
tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.
9.

Teljesítésigazolás

9.1.

Eladó jelen szerződés 6.2. a) pontba foglalt meghatározott feladatait teljesíti, ha
9.1.1.a jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele
sikerült,
9.1.2.az üzembe helyezés és migrációs feladatok elvégzése sikeresen lezárult,
9.1.3.a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat Eladó átadta Vevő részére.

9.2.

Eladó 6.2. a) pont a teljesítését követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek:
a) az eszköz(ök) átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát,
b) a dokumentumok átvételéről készült átvételi elismervényt,
c) sikeres tesztelési jegyzőkönyv egy példányát,
mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés esetén kiállítja a teljesítést igazoló
bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).
9.3.
Eladó jelen szerződés 6.2. b) pontba foglalt meghatározott feladatait teljesíti, ha Eladó az
üzemeltetés támogatást az eseti megrendelésekbe foglaltan teljesítette. A kimutatás átadását követő 5
napon belül Vevő, jogszerű teljesítés esetén kiállítja a teljesítést igazoló bizonylatot (melynek mintáját
jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).
9.4.
Vevő jelen szerződés aláírásáig átadta Eladónak a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 5. számú mellékletében található.
9.5.
Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja.
9.6.
Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a
teljesitési folyamatban bekövetkezett változást, amit Vevő a portálon 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem
felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást,
akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
9.7.
Vevőnek Eladó kezdeményezése előtt
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.
-

10.

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a

Jótállás, felhasználói jogok, jogszavatosság, felelősség
..
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10.1. Elado jelen szerzodes kereteben leszalhtott termekekre a komplett rendszer (installalt hardver
és szoftver) átvételétől 9 hónap jótállást vállal.
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10.2.

Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

10.3. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek
a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági
vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően
is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő a
kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a
szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

-

10.4. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdor~og megsértése miatt, illetve
egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást
elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és
egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles
megtéríteni Vevő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági
nyilatkozata miatt érik.
10.5.

A szerződés teljesítésével okozott adatvesztésből eredő minden Vevőt ért kárért Eladó felel.

11.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1 1.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróbató okból
jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-átvétele
nem fejeződik be sikeresen, illetve amennyiben Eladó jelen szerződésből eredő feladatát neki felróható
okból késedelmesen vagy hibásan teljesíti, Eladó az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem,
hibás teljesítés vagy meghiúsulás) fiiggően késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles.
—

—

11.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű, a nap alatt munkanapot kell érteni. A késedelmi kötbér maximális mértéke
20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
11.3. Eladó hibásan teljesít, ha a termék/szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Eladó Vevő választása
szerint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére vagy a szavatossági igények
érvényesítésére köteles. Vevő a hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett nem érvényesitheti a
szavatossági igényeket. A hibás teljesítési kötbér mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített mennyiség/szolgáltatás nettó értéke. Hibás teljesítési kötbér mellett ugyanazon
időszakra késedelmi kötbér nem számítható fel. Amennyiben Vevő a hibás teljesítés kijavítását,
kicserélését kéri, akkor a késedelmi kötbér előírását kell alkalmazni Eladó szerződésszerű teljesítéséig,
mellőzve a hibás teljesítési kötbér érvényesítését.
11.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő Jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

J

11.5.
Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.
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11.6. Eladó késedelmesen vagy hibásan teljesítése szerződésszegésnek minősül. Eladó kötbér
fizetésére abban az esetben köteles, ha késedelem olyan okból következik be, amelyért felelős [Ptk.
6:186. ~ (1)bek.]
11.7. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.
11.8. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11.9. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1.

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével ás kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)
d)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
jelen szerződés 10.4. és 12.5. pontjában szabályozott esetekben,
Eladó valamely
az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4. 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.
12.5. 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.
12.6. Az azonnali hatályú felinondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.7.

Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.

12.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
-

-

12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felinondani ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
-

-‚
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a)
az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés lv) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés lv) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
12.10. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően
jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

13.

Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen 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. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy 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, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő
jogosult
választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
—

-

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Losonczy Péter
Beosztása: Rendszerüzemeltető
Levelezési címe: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.
Mobiltelefon száma: +36209750566
e-mail címe: losonczy.peter®nisz.hu
Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Steurer Roland
Beosztása: közbeszerzési irodavezető
Levelezési címe: 1136 Budapest Pannónia u. 17/a.
Telefonszáina:06-l -237-1220
Mobiltelefon száma: ±36-30-237-1226
e—mail címe: steurer. roland’a~mands.hu

‘
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14.2.
Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:
Neve: Pető Balázs
Beosztása: Közigazgatási informatikai üzemeltetési igazgató
Levelezési címe: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.
Mobiltelefon száma: ±36703341178
e-mail címe: peto.balazs~nisz.hu
Neve: Bárány Ernő
Beosztása: Közigazgatási és munkaerőpiaci informatikai ágazati igazgató
Levelezési címe: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.
Mobiltelefon száma: ±36309715846
e-mail címe: barany.erno~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
kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.
14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott 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 címzett 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 a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
15.

Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elhárítbatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, bogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően
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Jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatók és nem voltak elháríthatók, így
különösen:
a)
b)
c)
d)

természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

e)

O

15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles 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.
15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis major eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.
16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.2. 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 körülményről a felek kölcsönösen kötelesek
egymást írásban tájékoztatni.
16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összeüiggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.4.

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
16.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy 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.
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16.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.8. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú
számú

melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet:
melléklet
melléklet:
melléklet:

Műszaki leírás
Megrendelt termék- és árlista
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól
A Kbt. 136. * (2) bekezdése szerinti meghatalmazás (amennyiben releváns)
KM teljesülésigazolás
Kimutatás Eseti Megrendelésről

A szerződést a felek áttanulnmányozás és értelmezés után, mint szándélcukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „5” eredeti példányban melyből 3 példányt Vevő, 2 példányt Eladó kap
jóváhagyólag írják alá.
-

Dátum: Budapest, 2018. „.Q~.:?r0
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Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Vevő

dr. Fazekas Szilvia
közbeszerzési üzletágvezető
M & S Zrt.
Eladó
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1. számú melléklet
1.

Műszaki leírás

Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy
típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek
Ajánlatkérő a ftinkcioriális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkező
eszközöket érti.
1. A beszerzés tárgya
a) A NISZ Nemzeti hfokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére 1 darab meglevő Fujitsu
5Q200-as mainframe cseréje Fujitsu SE300, vagy azzal egyenértékű rendszerre, annak
szállítása, helyszíni telepítése. A megajánlott hardverrel együtt szállítandó BS2000 operációs
rendszer vagy azzal egyenértékű operációs rendszer és kapcsolódó szoftvercsomag biztosítása
a komplett rendszer (installált hardver és szoftver) átvételétől számított 9 hónapig.
b) A Fujitsu SQ200-as main&ame-en működő BS2000 operációs rendszer és kapcsolódó
alkalmazások migrációja az Új eszközre.
c) A BS2000 operációs rendszer és kapcsolódó alkalmazások üzemeltetés támogatásához
szakember biztosítása 1760 órában a komplett rendszer (installált hardver és szoftver)
átvételétől számított 9 hónapig.
2. Az egyenértékííség feltételei
A mainitame számítógép, a rajta ftitó main&ame operációs rendszer és a kapcsolódó szoftver csomag
vonatkozásában, amennyiben nem a megadott termék-konflguráció, hanem azzal egyenértékű termék
konfiguráció ajánlat meg ajánlattevő, ügy a terméknek az alábbi műszakijellemzőkkel, képességekkel
kell rendelkeznie, melyeket az ajánlatban igazolni kell:
Ajánlatkérő rendelkezik jelenleg olyan alkalmazásokkal, melyek BS2000 operációs rendszeren ftitnak,
ezért a megajánlott hardver eszköznek biztosítania kell a BS2000 operációs rendszer Vi 0.0 verzióinak
és kapcsolódó alkalmazásoknak a ftittatását.
A leszállított hardver elvárt számítási teljesítmény: 130 RPF
A BS2000 operációs rendszert és kapcsolódó szoftver csomag használati jogát a komplett rendszer
(installált hardver és szoftver) átvételétől számított 9 hónapig kell Ajánlatkérő részére biztosítani
A mnegajánlott konfigurációnak az alábbi hmnkcionalitásokat kell biztosítania:
TCP/IP alapú kommunikáció
Assembler programozási nyelv
Interaktív hibakereső eszköz az Assembler programokhoz
Kliens szoftver a Fujitsu Eternus mentőrendszer kommunikációhoz
Mentőszoftver
Editor a különböző file típusok szerkesztéséhez (SAM, ISAM)
Mágneses adathordozó kezelő és nyilvántartó program
Monitor program a rendszer és erőforrások figyelésére
Adatrekord rendező program (SORT)
Alrendszer az adatok nyomtatásához (Remote Spool Output)
Szoftver és hardver diagnosztikai program
Dinamikus alrendszer kezelő (Dynamic Subsystem Management))
Adatkezelő rendszer (Data Management System)
-

-

-

-
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Ádatkönyvtár kezelő rendszer (Library Maintenance System)

A megajánlott eszköz képes legyen együttműködni a jelenlegi rendszerben található Fujitsu Eternus
DXSOO tárolóval és Fujitsu Eternus CS 1500 mentőrendszerrel. A hardver eszközhöz biztosítani kell a
komplett rendszer (installált hardver és szoftver) áwételétől számított 9 hónapig helyszíni gyártói
garanciát, 7x24 órás rendelkezése állással és 4 órán belül a bejelentett hiba elhárítását meg kell
kezdeni.
3. Kapcsolódó szolgáltatások
3.1.BS2000 operációs inigrációja
Ajánlatkérő rendelkezik Fujitsu SQ200 mainframe számítógéppel és azon B52000 V9.0 operációs
rendszer és kapcsolódó alkalmazások futnak. A jelenlegi szoftver csomagot át kell migrálni a jelen
eljárás eredményeképpen leszállítandó hardvere és azt Itissítenie kell B52000 V10’0 (vagy ezzel
egyenértékű) verzióra.
A migráció végeztével az alkalmazásoknak minden jelenlegi funkcióban működniük kell az Új
rendszerben, továbbá a meglevő CSI500 rendszerben lementett állományokat képesnek kell lennie
olvasni és feldolgozni’
3.2. Üzemeltetés támogatása
Ajánlattevőnek 1760 órában, a komplett rendszer (installált hardver és szoftver) átvételétől számított 9
hónapig biztosítani kell a leszállított rendszer üzemeltetés-támogatását Ajánlatkérő számára.
Ajánlatkérő a megadott óra-keretszámot ajánlatkérő telephelyein az alábbi üzemeltetés-támogatási
feladatok elvégzéséhez veheti igénybe eseti megrendelések alapján:
BS2000 rendszer üzemeltetése
Különböző rendszer komponensek generálása, karbantartása, tesztelése
Operációs rendszer állandó felügyelete
Erőforrások kiadása (lemez terület, mágneses adathordozók)
Programfejlesztési tanácsadás
TCP/IP. eléréshez szükséges címregisztrálási és nyilvántartási feladatok
Adatmentési rendszerek kidolgozása, végrehajtása és ellenőrzése
File Transfer (FTP) feladatok generálása, ellenőrzése
Performaneia mérés
CPU terhelés vizsgálat
Operációs rendszer javítások bevezetése
Mágnes kazetta nyilvántartó program kezelése
Hiba diagnosztikai és hibaelhárítási feladatok
Felhasználók számára szaktanácsadás
Javaslattevés Új rendszer szoftver termékek beszerzésére
Felhasználói igények kezelése
-

-

-

-

Ajánlatkérő vállalja, hogy a komplett rendszer (installált hardver és szoftver) átvételétől számított 9
hónap lejártáig a teljes óra mennyiséget felhasználja, továbbá vállalja, hogy az órák igénybe vétele
munkanapokon, munkaidőben, 8-17 óra közti intervallumban történik. A felhasznált órák elszárnolása
havonta történik.
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Megrendelt termék- és árlista

Tétel
1.
2.
3.
4.

KEF kód
Termékazonosí
tó
D:SE300B-IOEVI
FTS:LT6OS2KN
XLI
D:SE86F-FC82El
D:SE86UNU24M1 V2
FTS:LTS2Z246
E

Menu

Szerződés

Egység ár

Összesen ár

Száltít
~
idő

Jótállási
idő

azonosító

(nettó Ft)

(nettó Ft)

(nap)

(hónap),

KMO2O1SRVT17

74950380,-

74950380,-

30

12

Preferred model
SU300B-JOE
ETERI’JUSLT6OS2
chassis
FC Controller 8 Gb, 2
Port
SEX86NetUnit24P

1

Menn
yiségi
egység
db

1

db

KMO2O1SRVT17

980000,-

980000,-

30

12

db

KMO2O1SRVT17

140 000,-

420 000,-

30

12

I

db

KMO2O1SRVT17

90,-

90,-

30

12

ETLTS2LTO-6FC
HH Tape Drive-I
Szerver szakértői
konzultáció
munkanapokon,
munkaidőben
SzoJ?ver szakértői
konzultáció
munkanapokon,
munkaidőben

1

db

KMO2O1SRVT17

990 000,-

990 000,-

30

12

240

óra

KMO2O1SRVT17

11 000,-

2 640 000,-

30

6

1760

óra

KMO2O1SRVT17

9310,-

16385 600,-

198

6

Osszesen ár
Ft (nettó)

96 366 070,-

Termék megnevezés

.

.

yiseg

-

5.
6.

FJSERCONIWW
7.
FJSOFCONJWW

I

2%

I

Ft (nettó)

27%

I

ÁfaFt

I
I

Bruttó összesen ár Ft

I

Közbeszerzési díj
Áfakules

I

I
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26539216,-I
124 832 607,-
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3. számú melléklet

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ iRT.

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYL4T
Készült
Hely:
Vállalkozó/Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt,

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Devizanem:

Szállító képviselője

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

Oldal 20 I 25

SZign~1

12:

~)~&rŐkAQoI

4. számú melléklet
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41.
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székbely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:

* (6) bekezdésében foglalt

M&S Informatikai Zrt.
1136 Budapest Pannónia u. 17/a, a. ép. fszt. 4.
01-10-046107
14409471-2-41
dr. Fazekas Szilvia

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt M&S Informatikai Zrt. (cégnév) a
nemzeti va~onról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejön szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2018
dr. Fazekas Szilvia
közbeszerzési üzletágvezető
M & S Zrt.

M&S lnfamiaukj Zrt.
1136 Budapest
‚

...

.

fll&S

.

3. ~ (1) E torveny alkalmazasaban
„ (Ina.
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a kóztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségról szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b,) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezö gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba~) tulajdonosi szerkezete, a pénza~osás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséröl ás megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb~ az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc~ nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha,), bb) és be,) alpont
szerinti feltételek fennáltnak;
c~) az a civil szervezet és a vizitársulat. amely megfelel a következő feltételeknek:
ca,) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezetó tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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5. számú melléklet
MIE-75910/AJ5
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NEMZETI INFOKOMMUNIKACIOS

SZOLGÁLTATÓ ZRT.
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cég/egyzéknek megfelelően); M&S
Rövid név (cégjegyzékneic megfelelően): M&S Zrt.
Informatikai Zrt.
Cé~jenwék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-046107
Adószám: 1440947 1-2-41

Uniós adószám: 111314409471

Kapcsolattartó adatai
Név: Steurer Roland

Beosztás: közbeszerzési irodavezető

Telefonszám: 06-1-237-1220

E-mail cím; tenderŰZ~rnands.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószáni, város, utca, házszám): 1136 Budapest Pannónia u. 17/a, a. ép. fszt. 4.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, trá nyítószám, város, utca~ házszám):
Vevő partner esetében a követ kezó’ket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszán;):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáni):
Számlavezető bank
Neve: MKB
Bankszámla száma: 10300002-20222941-00003285

Bankszámla devizaneme: HUF

Kulonos adozasra vonatkozo mformaciok Qidozas; a vonatkozo torvenyek alapjan az vi elevans soi ban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.* Q)]:
XIII/A. fejezet, 169.* (hU: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM
fejezet, 169.* (p, q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169* (n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
NEM
fejezet]: NEM
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]:
NEM

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM

Dátum:»..20]&S23.2$
Cégszeríl aláírás:

~

M&S ~nformat]kaI ZIt
1136 Budapest

P~au. IlIa.
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6. számú melléklet
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás
(nem releváns)
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7. számú melléklet
KM teljesülésigazolás

Keretmeg~!(apadás megtekintese

a

Sztrnia~Z

Dey~zak

T~rm~or~at~

Szervere ke~ lMc-~ck. ra(arnrnl ezekhez kapcso!od~ ‚zc~atta!~rek herzerzece (rcmx CCI
KM kerelonnrege

E(jarasieljesu!ene ~ rne7rendeTenek( (nettó Fr(
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8. számú melléklet
Kimutatás
Eseti Megrendelésről
Beszámoló az elvégzett tevékenységről
201
—201
Dátum

Munkaóra
1760 óra szakértői órakeretet

Elvégzett feladat részletezése

terhére
felhasznált/fennmaradó órák
száma

Összesen

hó

Megküldött
dokumentumok,

Jóváhagyó

Máírás

fájlok megnevezése

XX óra

01dM 25 / 25

dr.~Zi~G~lOnt
Jog td~i%qsos
NISZ Zrt

