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Preambulum
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő
„A „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések
KOFOP-1.0.OVEKOP-15-2016-00045” projekt keretében CE router-ek licence bővítésének beszerzése” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) Második része szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás). A közbeszerzési eljárásban Eladó,
mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árú ajánlatot, Így Vevő az Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként,
amelyre tekintettel felek a jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
—

Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét (mellékletét) képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, és a további közbeszerzési dokumentumok,
valamint Eladó benyújtott ajánlata.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés teljesítése során
a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen Szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) tárgyát, annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az
egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben foglaltakat is.
A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak inellékletei határozzák meg. Amennyiben vala
mely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, vagy a Felek közötti vitás kérdésre a
Szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak rendelkezéseket, illetve amennyiben a szerződés és mel
lékletei között ellentmondás van sorrendben elsősorban:
a Szerződésben
a Műszaki leírásban (Közbeszerzési műszaki leírás)
a Műszaki megfelelőségi táblázatokban
Eladó ajánlatában
a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
~ az ajánlati felhívásban és a

a közbeszerzési Dokumentáció további részeiben foglaltak az irányadóak.
Felek kijelentik, bogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazzák, igy a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
Felek kijelentik, bogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek
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 alanyai
által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

1.
1.1.

A szerződés tárgya, mennyisége
Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja a „Területi államigazgatás egy
séges működését támogató rendszerfejlesztések KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045” című
projekt számára az I. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú mel
lékletben részletezettek (Ajánlattételi lap) szerinti fix mennyiségű licensek szállítását; a Szerződésben
és annak mellékleteiben meghatározottak szerint (fix mennyiség).
—

1.2.

Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli Eladó elvállalja továbbá opcionálisan a „Területi állam
igazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések KÖ1?OP_1.0.0~VEKOP~15~2016~
00045” című projekt számára az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő
2. számú mellékletben részletezettek (Ajánlattételi lap) szerinti opciós licensek szállítását a Szerző
désben és annak mellékleteiben meghatározottak szerint (opciós mennyiség).
—

1.3.

A szerződés teljesítése érdekében ellátandó elvárt feladatokat, azok részletes feltételeit és a vonatkozó
követelményeket, a jelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza.

1.4.

Eladó Jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze jelen
Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen.

2.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje

2.1.

Eladónak a jelen szerződés 1 .1. pontjában meghatározott licenceket (fix mennyiség) jelen szerződés
hatálybalépését követő 30 munkanapon belül kell átadnia.

2.2.

Vevő a jelen szerződés 1.2. pontjában meghatározott opciós mennyiségeket, vagy annak egy részét a
szerződés hatályba lépését követően, 2018. október 15-ig jogosult lehívni egy vagy több részletben.
Az opciós megrendelés teljesítési határideje az opciós megrendelés megküldésétől számított maximum
30 munkanap, ettől azonban a Felek közös megegyezéssel eltérhetnek.

2.3.

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy
„Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések KOFOP-1.0.0VEKOP-15-2016-00045” című projekt elszámolható költségeinek támogatására kiterjedő Támogatási
Szerződés módosítás hatályba lépjen a Vevő, mint támogatást igénylő és az Irányító Hatóság, mint
Támogató között. Vevő haladéktalanul tájékoztatja Eladót a jelen pontban meghatározott feltétel
teljesüléséről.
—

2.4.

Amennyiben a 2.3. pontban meghatározott feltétel jelen szerződés aláírását megelőzően teljesül, a
szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának a napja. Eladó tudomásul veszi, hogy a
szerződés pénzügyi rendezésének és elszámolhatóságának feltétele, hogy a projekt megvalósítása
megkezdhető státuszba kerüljön a Támogató ilyen irányú döntése alapján.

2.5.

Vevő a Kbt. 135. * (12) bekezdése alapján (figyelemmel a Kbt. 53. (6) bekezdésére is) kiköti, bogy
amennyiben a 2.3. pontban hivatkozott támogatási szerződés a benyújtott támogatási igénynél kisebb
összegben kerül megkötésre, úgy a szerződés csak Vevő kifejezett nyilatkozata alapján lép hatályba.
‚

2.6.

Vevő fénntartja ajogot, bogy az opciót nem utgy nem teljes mértékben hí~ja Ic. Eladó jelen pontban
foglaltakat elfogadja és kijelenti. hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártéritési igényt nem
ér”én’esít arra az esetre, ha Vevő az opciót nem vagy nem teljes egészében hi\ja Ic az 2.2. pontban
meghatározott határidő lejártáig. Eladó kijelenti és elfogadja. hogy az opció rendelkezésre tartásáért
Vevő külön díjat nem fizet Eladónak.

2.7.

Jelen szerződés megszíl n ik, ha Jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegy ike teljesíti.

3.

A teljesítés helye: 1135 Budapest, Csata a 8.

4.

A teljesítés módja

4.1.

Eladó az I. számú mellékletben meghatározott licencek használatához szükséges licence igazolást és
a teljesítéshez szükséges valamennyi dokumentumot és információt mind a fix mennyiség, mind az
opciós mennyiség szerinti egyedi megrendelés esetén köteles Vevőnek a teljesítés helyén átadni,
Vagy elektronikus úton inegküldeni a
címre. A licencigazolásnak tartalmaznia
kell, azokat a licencek letöltéshez szükséges kódokat, amelyekkel az internetről az L számú melléklet
1.1 pontjában ismertetett routerekhez a licencek letölthetők. A licencigazolás átadásáról jegyzőkönyv
(5. pont) készül.
-

-

4.2.

Vevő az opeiót cégszerűen aláírt egyedi megrendeléssel jogosult lehívni. Az egyedi megrendelésre
Jelen Szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az egyedi megrendelésnek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a iriegrendelendő licenceket és azok mennyiségét,
a teljesítés helyét és módját,
teljesítési határidőt
az egyedi megrendelés ellenértékét (amely jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
árak alapulvételével kerül megállapításra és amely tartalmazza az egyedi megrendelés teljesítésé
vel kapcsolatosan Eladót megillető teljes ellenértéket).
Pénzügyi ellenjegyzés
-

-

4.3.

Vevő kizárólag olyan egyedi megrendelést jogosult küldeni Eladó részére, amely niegrendelőlap
pénzügyileg ellenjegyzésre került. Pénzügyi ellenjegyzés a forrás rendelkezésére állását igazolja. A
pénzügyi ellenjegyzés nélkül küldött megrendelés semmis. Az ily módon küldött megrendelés nem
keletkeztet a Felek között jogviszonyt, Eladó azt nem igazolhatja vissza és nem kezdheti meg az egyedi
megrendelés teljesítését. Eladó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a jelent pontban foglaltakat
megismerte és azokat megértette.

4.4.

Vevő részéről a 4.2. pont szerinti ellenjegyzésre Vevő gazdasági igazgatója jogosult. Vevő részéről
egyedi megrendelést kiküldeni a jelen szerződésben nevesített kapcsolattartó jogosult.

4.5.

Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza
a határidőben történő teljesítést Úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell Vevőt a késedelem tényéről.
annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek
közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pontban szabályozottak nem záiják ki a jelen szerződés 10.
pontjának alkalmazását.

4.6.

Amennyiben olyan körülmény áll elő. amely akadályozza’ vagy késlelteti Vevő megfelelő együttmű
ködését a szerződés teljesílése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni,jelezve az akadályt
és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

4.7.

A Eladó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosuhságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik.
így a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
—

—

4.8.

Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért.
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a tevékenységét szakcégtől elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.

4.9.

Alvállalkozók, szakemberek igénybevételére vonatkozó előírások
4.9..l. Eladó a Szerződés teljesítéséhez az 5. számú melléklet 1. és 4. pontjában megnevezett alvál
lalkozókat veheti igénybe, míg az 5. számú melléklet 2.-3. pontjában megnevezett alvállalkozókat,
szakembereket (az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetek, személyek, valamint a közbeszer
zési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek, személyek) köteles
igénybe venni a Szerződés teljesítéséhez.
4.9..2. A Szerződés 5. számú melléklete 2. pontjában megnevezett személyek, szervezetek helyett
aldcor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is),
illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az esetben szüntethető meg, ha Eladó
e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is meg
felel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Eladó a közbeszerzési eljárásban az
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
4.9.3. Eladó teljesítésében köteles közreműködni a Szerződés 5. számú mellékletének 3. pontjában
meghatározott szervezet vagy szakember. Ilyen esetben csak ajogutódlás olyan eseteiben változhat a
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény
különös tekintettel a Kbt. ‘76. * (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezetjogutódjánaktekinthető. Az értékeléskor meghatározó
szakember személye csak Vevő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor
figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül
bevonásra’.
-

4.9.4. A 4.9.2-4.9.3. pontok szerinti új szervezet vagy szakember bevonására irányuló, hozzájáru
lásra vonatkozó igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni. A hozzá
járulás megkérése során Eladónak igazolnia kell a Szerződés 4.9.2-4.9.3. pontja szerinti elvárások tel
jesülését.
4.9..5. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe ajelen szerződés 5. számú mellékletében neve
sített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 4.9. pont előírásainak betartása
mellett. További a 4.9.2-4.9.3 pont által szabályozott körbe nem tartozó alvállalkozó teljesítésbe
történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése
előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének
és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg
köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljá
rásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
—

4.9.6. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében
már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét), vala
mint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet
vagy szakember esetében, amikor a szervezet vagy szakember közreműködése a szerződés teljesítésé
ben a Szerződés 4.9.2. és 4.9.3 pontja, a Kbt. 138. ~ (2) és (4) bekezdésében meghatározottak szerint
kötelező, szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó jelen pont szerinti
bejelentésével együtt köteles benyújtani a 4.9.4 pont szerinti dokumentumokat.
—

—

‚

Ez a pont nem \ú]ik a szerződés részé’é. mert a „szakembcr” nem volt é,1ékeIés~ szempont.
4

4

4.9..?. Szerződő Felek megállapodnak, bogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalko
zókban, szakemberekben bekövetkező, Jelen (4.9.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
4.9..8. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért Úgy fe
lel, mintha maga járt volna el. I-Ia Eladónak alvállalkozó és/vagy hannadik személy igénybevételére
nem volt joga, Felelős azokért a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek
volna be.
4.9.9. Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont szemé
lyekicel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség
—jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

4.10. A Eladó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
4.11. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely
szerint az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét
tanúsítják, illetőleg, amelyekre jótállás vonatkozik.
4.12. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól dokumen
tumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
4.13. Eladójelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazást,
amely jelen szerződéshez 6. számú mellékletként került csatolásra.
4.14. Felek kijelentik, hogy az teljesítés szabályait közösen, ajóhiszeműség és atisztesség követelményének
figyelembevételével állapították meg.
5.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.1.

A licencek átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, melyben rögzíteni kell az átadás-átvétel időpontját,
az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a jelenlévők
nevét/beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.

5.2.

Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

5.3.

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak Ic melyre a jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt átadásátvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni és annak legkorábbi időpontja az eredménytelen átadásátvételt követő nap lehet. Az ismételt sikertelen átvételt követően Vevő a meghiúsulás
jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől.

5.4.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon
igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
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következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében biztosított
jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét
tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.
5.5.

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeniüség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.

Teljesítésigazolás

6.1.

Amennyiben Eladó ajelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott valamennyi fix mennyiség szerinti
licencet a szerződés 4.1. pontjában meghatározottak szerint átadta Vevő részére Vevő a teljesítést
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot
(melynek mintáját Jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza). Az átadásról készült jegyzőkönyv
egy példányát csatolni kell a Teljesítést Igazoló Bizonylathoz.

6.2.

Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a Teljesítést
Igazoló Bizonylat kiállításához szükséges, Jelen szerződésben előírt meghatározott dokumentumokat
nem vagy nem teljes körűen adja át.

6.3.

Egyedi megrendelés esetén, amennyiben Eladó az egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi
licencet a szerződés 4.1. pontjában meghatározottak szerint átadta Vevő részére Vevő a teljesítést
követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot
(melynek mintáját Jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza). Az átadásról készült jegyzőkönyv
egy példányát csatolni kell a Teljesítést Igazoló Bizonylathoz.

6.4.

Vevő adott egyedi megrendeléshez tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot kiállítását mindaddig
mnegtagadhatja, amíg Eladó az adott egyedi megrendeléshez tartozó, előzőekben meghatározott
dokumentumokat nem vagy nem teljeskörűen adja át.

7.

A fizetendő ellenérték:

7.1.

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

7.2.

Az Eladót megillető díj teljes összege:
227.998.346,- Ft + ÁFA, azaz Kettőszázhuszonhétmillió-kilencszázlcilencvennyolcezer..
háromszáznegyvenhat forint ± ÁFA, ebből:
a fix mennyiség díja:
217.155.237,- Ft ± AFA, azaz Kettőszáztizemmhétmillió-egyszázötvenötezer kettőszázharminehét
forint + AFA;
az opciós mennyiség díja:
10.843.109,- Ft ± AFA, azaz Tíziuillió-nyolcszáznegyvenháromezer-egyszázldlenc forint + AFA.

7.3.

Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

7.4.

Eladó tudomásul veszi, hogy az 7.1 pontjában meghatározott díj a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában
foglalja, ezért az Eladó jelen szerződés teljesítésével összeüiggésben más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérílését semmilyen jogcímen nem igényelheti,
Ó

8.

Fizetési feltételek

8.1.

Eladó a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként, a teljesítésigazolással igazolt teljesítés után számla
ellenében jogosult Szerződés 7.2. pontja szerint meghatározott díjösszegre.

8.2.

Valamennyi, a fizetendő díjjal kapcsolatban Eladó bankjánál felmerülő bankköltség Eladót terheli.

8.3.

Eladó jelen szerződés teljesítése során az adott számlához tartozó díjra a szárnvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt, adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló
Bizonylat (3sz. mellékleOalapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Vevőnek.

8.4.

Eladó a Szerződés alapján a fix mennyiségről egy számlát, az opciós mennyiségről egyedi
megrendelésenként egy számlát jogosult kiállítani a teljesítésigazolással elfogadott teljesítésről. A
számlához csatolni kell a Vevő által a szerződés 6. pontja szerint kiállított Teljesítést Igazoló
Bizonylatokat

8.5.

A számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát a Vevő nevére és központi iktatójába (1389
Budapest, Pf.: 133,) küldi.

8.6.

Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződések pénzügyi rendezésének és elszániolhatóságának feltétele,
hogy a projekt megvalósítása megkezdhető státuszba kerüljön a Támogató ilyen irányú döntése
alapján.

8.7.

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlák nettó értéke a KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00045 Számú
„Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszer-fejlesztések” című projekt
terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül
kifizetésre.

8.8.

Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással igazolt, Eladót
adott számla alapján megillető díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó
bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1), (4) és (5) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~
(1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra figyelemmel. Az Eladó
tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A
fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

8.9.

A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133) történő beérkezését követő 15 napon belül.

8.10. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges szállított eszköz és nyújtott szolgáltatás mellett a projekt
megnevezését és azonosító számát (KOFOP-l .0.0-VEKOP-l 5-2016-00045);
a számlán fel kell tüntetni a Vevővel kötött szerződés számát, a bankszámla számot és a bank nevét,
adószániot
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot;
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.)
169. ~ szerinti előírásoknak.
-

-

-

-

-
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8.11. A szállítói finanszírozásból fakadó Olyan fizetési késedelemért, amelyért nem
felelősséggel nem tartozik.

Felelős, Vevő

8.12. A Vevő fenntartja a jogot, bogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolatban
az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő
további követelményeket határozzon meg.
8.13. Felek rögzítik, hogy ajelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak
tekintik a 272/2014. (XIS.) Korm. rendelet rendelkezéseit (Jelen pont alkalmazásában;
Kormányrendelet).
8.14. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés valamint a jelen szerződés szerinti teljesítések a
Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül
kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 119. ~ alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés
elszámolható összege (fix mennyiség nettó díjának összege) 50%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.
8.15. A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum benyújtásán keresztül) az Eladó közvetlenül a
Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti a Vevő egyidejű értesítése mellett. A Vevő az értesítéstől
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a
szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
8.16. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszárnolható összegének 10%-a erejéig a Eladó mentesül
a biztosítélcnyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére
kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetérejutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a 2015.
évi CXLUI. törvény 134. ~ (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más
biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. * (2a) bekezdés b) pontjának figyelembevételével
nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák
összegéből kerül levonásra Oly módon, hogy Vevő az előleget mindaddig beszámítja a kiállított számla
összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.
8.17. A Vevő köteles az Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
8.18. 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 újrakezdődik.
8.19. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, száinlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles Vevőt írásban értesíteni.
8.20. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
kővetkező banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.21. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefűggésben olyan költségeket, melyek
a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekinteébei~ merülnek fel, és melyek Eladó adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt.
136. ~ (1) a)).
9.

Jótállás, szavatosság

9.1

Eladó garantálja, hogy ajelen szerződés keretében átadott licencek megfelelnek ajelen szerződés 1.

4o

Számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek és nem eredményezik a licence bőví
téssel érintett hardver ás szoftver elemek (1. számú melléklet 1 1. pont) jótállásának elvesztését. Egye
bekben Eladó jótállási felelősségére, a szavatossági igények érvényesítésére a Ptk. és a vonatkozó
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
9.2

Ajótállás időtartama a licencek sikeres átvételétől számított egy éves időtartam.

9.3

Vevő a jelen szerződés keretében szállított licenceket kizárólag a jelen szerződésben, valamint adott
licence-re vonatkozó licencszerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy amennyi
ben Jelen szerződés a licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, Jelen szerződés ren
delkezéseit kell alkalmazni.

9.4

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valamennyi licencen nem
áll fenn harmadik személyeknek olyan Joga (p1. szerzői Joga, szabadalma vagy védjegye), amely a
Vevő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

9.5

Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő licencek saját
termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződésben meghatá
rozottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben
szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendel
kezik.
-

—

9.6

Eladó szavatolja, bogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez más sze
mélyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket köt, melyek
Vevő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlá
tozzák vagy akadályozzák.

9.7

A 9.3 -9.6. pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szerződés
megszűnését követően is terhelik’ Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilat
kozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek al
kalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

9.8

10.

Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellenjelen szerződéssel összefflggésben szabad
alom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továbbá megtéríteni
Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát ás költségét.
Kötbér

10.1 Amemiyiben Eladó a fix mennyiség esetében jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott határidőig
olyan okból, amelyért felelős nem teljesít Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelemi
kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %
a késedelem 11. napjától napi 1 %.
A késedelmi kötbér alapja a teljesítéssel érintett rész nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a.
-

10.2 Amennyiben Eladó az opciós mennyiség esetében az egyedi megrendelésben meghatározott határidőig
olyan okból, amelyért felelős nem teljesít Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelemi
kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%
a késedelem 11. napjától napi 1 %.
A késedelmi kötbér alapja a teljesítéssel érintett rész nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a.
-

j~t

10.3 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért Felelős hibásan teljesít hibásteljesítési kötbér fizetésére
köteles. A hibásteljesítési kötbér mértéke 20 %. A hibásteljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel
érintett rész nettó értéke. A hibásteljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
10.4 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulással érintett rész nettó értéke 25 %-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen szerződés megliiúsultnak
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.
10.5

Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető dOba
beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

10.6 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. * (3) bekezdésére figyelemmel —jogosult a kötbért
meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér 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 a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi/hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
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 eset bekövetkezése esetén.
—

11.5

Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni. Vevő jogosult
és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha
a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekinteté
ben fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel,
vagy
a Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely te
kintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel. (Kbt. 143. * (3) bekezdés a) és b) pont).
-

-

11.6 Vevő a Kbt. 143. * (2) bekezdésének megfelelően 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.

10

4

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
megszímnését határozta el.
11.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
11.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.10 Az azonnali hatályú felmondás ajótállás és szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
12.

Titoktartás

12.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
12.2. 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, bogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
12.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
12.4. 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.
12.5. 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 ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

—

-

13.

Felek közötti kapcsolattartás

13.1’ Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Vevő részéről:

aa) Általános kapcsolattartó
Név: Boros Sándor
Beosztás: Projektmenedzser
Telefonszám: +36304978016
E-mail cím: boros.sandor@nisz.hu
ab) Vonalkódokkal és szállítással kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó:
Név: Boros Sándor
Beosztás: Projektmenedzser
Telefonszám: ±36304978016
E-mail cím: boros.sandor@nisz.hu
It
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b)

[hitj

:

Beosztás:
Telefönazám:
E—mail cím:

!ierneEn t3u~ztír: Róben

ügy v:z’tő
±36 20 937 6634

13.2. Jelen szerződésben Ve\ő részéről teljesítés igazolásárajogosult személyek:
Név: Teller Gábor
Beosztás: Projektmenedzser
Telefonszám: ±3617956091
E—mail cím: te1ler.gaborc2~nisz.hu
Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: Beszerzési és logisztikai igazgató
Telefonszám: +3617957029
E—mail cím: kopcsanyi.tibor®nisz.hu
13.3. Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
13.1-13.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerzőclő felek megállapodnak, bogy a
13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás
nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/telj esítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos.
13.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, sz írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

-

13.5.

—

Az e-mail Vagy telefax útján to~~rtéi~ő 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 megkisérlésének 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 bizonyításóig
a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

13.6.

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

t4.

Vis Major

1$. L

Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelnies teljesítés Vagy meghiúsulás vis major
eredménye.
t2

14.2.

A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek az Eladónak nem felróható módon, érdekkörén kívül. Eladó részéről elháríthatatlanul
következnek be és amelyek 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 áHnia az Eladó tevékenységével, mely
összefüggést Eladónak írásban igazolnia szükséges.

14.3.

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

14.4.

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

15.

Egyéb rendelkezések

15.1.

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

15.2.

Felek rnegállapodnak, hogy amennyibenjelen 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.

15.3.

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.

15.4.

FIa 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.

15.5.

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

15.6.

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.

15.7.

A Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Allami
Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső
ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok
alapján kötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. Felek tudomásul veszik,
hogy a jelen szerződés-a Kbt, szerinti esetleges korlátozásokkal-nyilvános, tartalma közérdekű
adatnak minősül.

15.8.

Felek megállapodnak, bogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással Vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
13

Eladó köteles
egymással a
utasítást nem
az ésszerűen
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(

előírásával Vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendelkezés
helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás
kerül. Továbbá ha Valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés
részét képezi és a Jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden
egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a Jelen szerződés
részét képezi.
-

-

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban készült, melyből
4 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal
mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
I. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet;

Műszaki leírás (Közbeszerzési műszaki leírás)
Ajánlattételi lap (a közbeszerzési eljárásban beadott Ajánlattételi lap)
Teljesítésigazolás
Nyilatkozat Partner adatairól
Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerinti meghatalmazás2

Budapest, 2018.»Q~

?..“.

flWMS3(ft.
1~47 Buc%’ajest,

rL’et

B~1ross u.l7lQ-89.
Adósz~ni: 241 ~?255-2-4
c

:~~:2:2e~ n&~2 3

Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokonimunjlcácjós
Szolgáltató Zrt.
Vevő

Németh Gusztáv lióbert
ügyvezető
MWMS Korlátolt Felelősségű Társaság
Eladó

Záradék
Vevő tájékoztatja Eladót, hogy Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések
KŐFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00045” című projekt elszámolható költségeinek támogatására kiterjedő
Támogatási Szerződés módosítás 2018.03.12-én hatályba lépett, így a szerződés 2.4. pontjának megfelelően
a szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásánaka napia.
—

2

Nem lesz a szerződés része. mci-t az Eladó nem kőlmidi adóilleiöségii.
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MŰSZAKI LEÍRÁS
a »CE routerek Ikene hővítésének beszerzése a “Területi államigazgatás egységes működését
támogató rendszerfejlesztések” című, KOFOP-I.O.O-VEKOP-l5-2016-O0045 azonositószárnú kiemelt
projekt keretében”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Az Ajánlatkérő a következőkben definiálja a szállítandó licensek műszaki paramétereit, valamint
bemutatja azt a technikai környezetet, szolgáltatásokat, amelyekhez az új icenseknek illeszked
niük, illetve amelyekkel együttműködniük szükséges.

I. A befogadó köru~’ezet bemutatása
A license bővítés beszerzése a telephelyek meglévő CE routereinek license-ekkel történő ellátását
célozza. A jelenlegi CE eszközök a tárgyi projektben felmerülő megnövekedett sávszélesség igény
kielégítését license-ekkel való bővítéssel teljesítik.

‚

1
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Description

1SR4331-SEC/K9
CON-SNT
ISR4331S

Cisco SR 4331 Sec bundle w/SEC license

1

SNTC-SX5XNBD Cisco ISR 4331 Sec bundle w/SEC license

1

SL-4330-IPB-K9

P Base License for Cisco SR 4330 Series

1

NIM-ES2-4

4-port Layer 2 GE Switch Network Interface Module

PWR-4330-AC

AC Power Supply for Cisco ISR 4330

CAB-ACE

AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M

NIM-BLANK

Blank faceplate for NIM slot on Cisco lSR 4400

1

SM-S-BLANK

Removable faceplate for SM slot on Cisco 2900,3900,4400 ISR

1

MEM-4300-4G

4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330, 4350

1

MEM-FLSH-4G

4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard)

1

SL-4330-SEC-K9
SISR4300UK9316S

Security License for Cisco ISR 4330 Series

.

L

LiLt I

~.

U

1

Cisco_ISR_4300_Series_OS_XE_Universal

.•~. ~

U

Quan
tity

Item Name

2.

‘•~~ ~

~.

•

1

.

at ta

Nyertes ajánlattevőnek az előírt követelményeknek megfelelő licensek szállítását kell vállalnia az
alább megadott fix és opciós darabszámokkal.
[5

______

„A” típusú Iicense
„B” típusú Iicense
„C” típusú Iicense

.

‘

Cikkszarna

License neve

______________

L-SL-4330-APPK9=
FL-4330-PERF<9=
FL-4330-HSEC1(9=

opciós

rix rnennyiseg
[dó]
.

‚

License

‚

.

‚

rnennyiseg
[dó]

_________________________________

AppX license with 750 conns/ISRWAAS
tor 1300 conns/v\NAAS
Performance on Demand License for
4330 Series
U.S. Export Restriction Compliance li
Jcensefor433oseries

741

37

741

37

741

37

Ahol a dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékeny
ségre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 46. 5(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csak a közbeszerzés tár
gyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történik, és mellé minden alkalom
mal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
—

—

A License-ekkel kapcsolatos egyenértékíiségi követelmények
.
.
.

Az „A”, „B” és „C” típusú license-eknek a mér meglévő 1SR4331-SEC/K9-es eszközök szol
gáltatásait, csomagátbocsájtási teljesítményét kell növelniük.
A megajánlott license-eknek a jelenleg már meglévő 1SR4331-SEC/K9-es eszköz konfigurá
cióhoz (lásd 1.1 pontban lévő táblázat) 100%-ban illeszkednie kell.
Az „A” típusú license bővítse a jelenlegi szolgáltatás portfóliót, k a BFD (Bidirectional For
warding Detection) RFC58SO ajánlás szerint, (https://tools.ietf.org/html/rfcSggo) szol
gáltatással, amellyel a jelenlegi szolgáltatás portfólió ki kell, hogy egészüljön.
A „B” típusú license a jelenlegi 1SR4331-SEC/K9-es eszközközkonfiguráció 100 Mbps (IMIX)
csomagátbocsátási teljesítményt emelje meg 300 M bps-re.
A „C” típusú license a jelenlegi 1SR4331-SEC/K9-es eszközközkonfiguráció 80 Mbps (IMIX)
titkosított csomagátbocsátási teljesítményt emelje meg 220 M bps-re.
—

.
.

—

Az ajánlat ré.~.zeké n t esatola ndó m űsza hi doku me ntáció inca ha tú rozása
Benyújtandó műszaki dokumentációk formai követelményeiről az Ajánlati Felhívás „Az ajánlat ré
szeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke” című fejezet rendelkezik.
I cenit ;nt:4~c~

Ajánlattevő az 1. pontban szereplő táblázatban meghatározott licence előfizetés használatára vo
natkozó szükséges valamennyi dokumentációt és a teljesítéshez szükséges valamennyi informá
ciót köteles Ajánlatkérőnek
a teljesítés helyén átadni (NISZ Zrt., 1135 Budapest, Csata utca 8), vagy
-

Ló

-elektronikus úton megküldeni Vevőnek (a szerződéskötéskor meghatározandó e-mail címre),
amely tartalmazza azon licenc letöltés kódokat, amelyekkel internetről a beszerzés műszaki doku
mentációjában ismertetett routerekbe a beszerzés tárgyát képező licencek letölthetőek.

Jótálhisi feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított license-ekre vonatkozóan a jótállás érvényesítésé
hez az Ajánlatkérővel történő közreműködést. A nyertes ajánlattevő vállalja. hogy a leszállított Ii
censek nem eredményezik a bővítésre kerülő hardver és szoftver elemek jótállásának elvesztését.
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3, számu nKl}éX~lct

Készült

I Dátum:
Jelen vannak;
Képviselő neve, beosztása:

HelyLj
Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikácjós
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve. beosztása:
(a TIB aláírója)

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

Terméldszolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/cláturna:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító sz 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 egi’éb devizában
Az elfogadott teljes ítésből visszatartott
~óteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

‚

Devizanem:

Szállító képviselője

Erték:

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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Aznnositó adatok:

t~7j~zéknek meg/~lelő’e;n:

MWMS

iRövidnév(cég/e~’:éknek megt~lelően):
MWMS Kfl.

Sz&gáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szánt bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám (megj~lelő
aláhúzandó): 01-09-294986
Adószám: 24147255-2-41

Uniós adószám: HU24147255

Kapcsolattartó adatai
Név: Németh Gusztáv Róbert

Beosztás: Ogyvezető

Telefouszám: ±36 209376634

E-mail cím: i

unliiiu~ziti’

‚íIflkVllb.tlU

Cím
Székhely (ország, iránvítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1047 Budapest, Baross utca 79-89.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is H kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (oirág, irányítószám, város, utca, házszánű:
Számlavezető bank
Neve:
Bankszámla száma:

Bankszámla devizaneme: RIJF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-el kell heirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.W]:
XIII/A. fejezet, 169.*4h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169.~.(p,gj]:
Fordított adózás [áfa tv. t69.@.(n)]:
Milyen tevekenyseg alapjan:
.

.

.

..

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]:
Dátnrn:.ZY.~LQ

Alanyi mentesség [áfh tv. XIH.
fejezet]:

Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
VI. fejezet]:
.

.

.

Milyen tevekenyseg alapjan:
KIVA [2012. évi CXLVII. tőr’jény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

I

Ii

(I

~

Cégszerű aláírás:

MWi~vys Kft.
lO4’7’~udapest,
Baross u. 7g-39~
Adószám 24147255.2.41
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5. számú melléklet
Eladó jelen szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alváüalkozó(k):
Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe
Alváflalkozó feladata•

2.

Az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozók/szakemberek:
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó
vett
Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontban megnevezett alvállalkozóQ a)t.
3.

4.

részt

A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek
Szervezet/személy neve’
Szervezet/személy székhelye/címe’
Szervezet/személy feladata’
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevéteke került:...
Eladó
a
szerződés
teljesítésébe
köteles
bevonni
a
Jelen
pontban
megnevezett
szervezeteket/szakembereket.
A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve’
Alváflalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’

b) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’
Nyilatkozom, hogy a jelen poniban nevesített alvállalkozó(k) nem áH(nak) a Kbt
kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2018. július

4meghatározott

„.~O..”

.

Kft.
1047 Budapest
Baro~ U. 79-89’

Adoazam 241472552~1

Csak abban az esetben ksz a szerződés része, ha a Kbt. 65. ~ (9) bekezdése szerinti eset fennáll.
4 Á közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok.
„

