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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(NISZ) [Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, Bankszámlaszám: K&H Bank 10403239-000271 83-00000001]
képviseli: Bancsies Ferenc vezérigazgató, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről az
8Cl Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
[Székhely: 1142 Budapest, Szilhalom utca7., Cégjegyzékszám: 01-10-043883 Adószám:
12402179-2-42, Bankszámlaszárn: 10700024-04504001-51100005], képviseli: Kocsis László
vezérigazgató, mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,
és az
EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [Székhely: 1142 Budapest, Szilhalom
utca?., Cégjegyzékszám: 13-09-117179, Adószám: 12518700-2-13, Számlaszám: 1090008000000004-41870002], képviseli: Gál Balázs ügyvezető, mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1.
Vevő ZRJ{ számára „AEG 48V-os tápegység ás UPS eszközök bővítése” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 81. ~ (I) bekezdése szerinti nyílt
közbeszerzési eljárást folytatott le (TED: 2019/S 050-114227)’, ahol Vevő Eladót nevezte meg
az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen szerződést (a továbbiakban: szerződés)
kötik.
1.2.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt, előzmény közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb közbeszerzési
dokumentumok, valamint Eladó benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a
Műszaki leírást, a szerződés rendelkezéseit, Eladó ajánlatát, a közbeszerzési eljárás felhívását
és egyéb közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő
tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe venni.
1.3.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorása és a
kötelezettségek teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 6:63. * (5) bekezdése szerint szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.
1.4. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
1.5.
Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
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érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
1.6.
Felek rögzítik, hogy a Vevő a Ptk. 8:1. ~ (I) bekezdés 7. pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.
1.7.
A nyertes közös ajánlattevő Eladó kijelenti, hogyjelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak Ajelen szerződést aláíró
Eladó, az 5Cl-Hálózat Zrt. a Szerződést meghatalmazás alapján az összes közös ajánlattevő
nevében Írja alá.
—

2.

—

A szerződés tárgya:

2.1. Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja (továbbiakban:
eszközök) a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek
megfelelő, 2. számú mellékletben nevesített alábbi termékeket:
Termék megnevezése (gyártmány,
típus)

Fix mennyiség db

Opeionális mennyiség
db

1.

48V-ostápegység

39

11

2.

UPS eszköz

44

12

2.2.
Vevő az opcióra vonatkozóan
a konkrét igényének felmerülésekor
inegrendeléseket bocsát ki. Egyedi megrendelés 2019. 11. 15-ig küldhető Eladónak.
—

—

egyedi

2.2.1. Az egyedi megrendelés tartalmazza:
-

-

-

a szállítandó termék(ek)et,
a teljesítés határidejét, amely nem lehet korábbi a megrendelés kibocsátását követő 35
napnál.
a teljesítés helyét,
tennékenként a leszállítandó mennyiséget,
az egyedi megrendelés ellenértékét (amely jelen szerződésben meghatározott árak,
egységárak alapulvételével kerül megállapításra, és amely tartalmazza az egyedi
megrendelés teljesítésével kapcsolatosan Eladót megillető teljes ellenértéket).

2.2.2. Az egyedi megrendelés teljesítésére jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
2.2.3. Vevő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le.
Eladó jelen pontban foglaltakat elfogadja ás kijelenti, hogy Vevővel szemben
semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Vevő a jelen
szerződésben meghatározott opciót nem vagy nem teljes egészében hívja le.
2.3. Eladó által ellátandó további feladatokat, azok részletes feltételeit, a feladatok
elvégzésének módját és a vonatkozó elvárásokat és követelményeket a szerződés 1. sz.
mellékletét képező Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás Műszaki leírása) tartalmazza.
2.4.Eladó jelen szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze jelen
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szerződésben ás annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen, és az
ajánlati felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon alkalmas legyen a meglévő
eszközök bővítésére, alkalmas legyen a párhuzamos üzemű működésre a Jelenleg működő
rendszerekkel úgy, hogy Vevő által szállított, meghatározott eszközök álta’ a bővítési
feladatok végrehajthatók legyenek.
2.5.
Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő eszközt átvenni, ellenőrizni és azok
szerződésszerű teljesítése esetén a 6. pontban meghatározott ellenértékét megfizetni az Eladó
részére.
2.6.
Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a
vonatkozó jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1.
Felek a szerződést határozott időre, kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél
szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.
3.2.

A szerződés hatályba lépésének feltétele az alábbi feltételek együttes teljesülése:
a) a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzések központi ellenőrzésérá? és
engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015.
Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13.
~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró
tanúsítvány) kiadása.
b) a szerződés fedezetét megteremtő, 1863/2017. (XI. 29.) Korm. határozat végrehajtása
érdekében Magyarországnak a schengeni határszakaszain történő NTG-ZR}I hálózat
fejlesztéséről megkötött Közszolgáltatási szerződés Vevő és a Belügyminisztérium
közötti módosítása hatályba lépjen a Közszolgáltatási Szerződés időbeli hatályának
meghosszabbítására vonatkozóan. Vevő jelen pontban foglaltakat elfogadja és
kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem
érvényesít arra az esetre, ha jelen szerződés olyan okból nem lép hatályba, amelyért
Vevő nem felelős.

3.3.
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó tern~ékeket jelen szerződés
hatálybalépését követő 35. napig köteles leszállítani.
3.4.
Vevő az opciós mennyiség nélküli teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést
elfogad.
3.5.
A szállításhoz kapcsolódó átadás-átvétel során felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak
alá, 2 példányban, amelyből 1 eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány pedig az Eladót illeti
meg.
3.5.1. Az átadás-átvétel során a Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a)
b)

a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott típusú, gyártmányú
terméket szállította-e le,

c)

Eladó az 5.8. pontjában meghatározott dokumentumokat átadta.

3.5.2. Szerződő felek rögzítik, bogy a Teljesítést Igazoló Bizonylat (TIB) abban az esetben
kerül kiállításra, ha a jelen szerződés tárgyát képező, Eladó által leszállított eszközök
megfelelnek a jelen szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki leírás) foglalt
követe]ményeknek/paramétereknek.
3.6.
A Vevő az eszközök mennyiségi átadás-átvételt követően a jelen szerződés 4. számú
mellékletét képező Teljesítést Igazoló Bizonylatot a továbbiakban TIB állít ki az Eladó
részére, amellyel Vevő igazolja, bogy az ahhoz csatolt mellékletekben (átadás-átvételi
jegyzőkönyv) szereplő részletezettségnek megfelelő termékeket az Eladó leszállította. A TIB
kiállításával a Vevő igazolja, hogy teljesítés a Szerződés szerinti tartalomnak megfelelt.
—

—

3.7.
A teljesítés helye: Eladónak ajelen szerződés szerinti eszközöket Vevő 1149 Budapest,
Róna u. 54-56. szám alatt található központi raktárba kell leszállítania.
4.

A teljesítés módja

4.1. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszközök megfelelnek a jelen
szerződés 1. számú mellékleteként esatolt Műszaki Leírásban foglalt követelményeknek.
4.2. Eladó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa eladásra,
leszállításra kerülő eszközök bármilyen jellegű meghibásodást, illetve amennyiben kárt
okoznak a Vevő már meglévő és Jelen szerződés keretében bővítésre kerülő eszközeiben, akkor
a hibát a Jelen szerződés 10. pontja szerint köteles elhárítani, a kárt köteles megtéríteni, illetve
köteles 9. pont szerinti teljes körű jótállás vállalására a meghibásodással érintett eszköz
vonatkozásában.
4.3. Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről,
a késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül
is ismernie kell.
4.4. Eladó a Kbt. 65. * (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a Kbt. 65. * (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles
igénybe venni, illetve a teljesítésbe bevonni az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmasság
igazolásához bemutatott szervezeteket.
4.5. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítése kapcsán, a Kbt. 65. *-ának (7) bekezdése szerint bevont szervezet köteles
megvalósítani azt a szállítást, amelyhez kapacitását Eladó igénybe vette.
4.6. Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek helyett új szervezet
bevonása a Kbt. 138. *-ában foglalt esetben és feltételek szerint valósulhat meg, ha Eladó e
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt
felelt meg.
4.7.

Eladó által megnevezett, a szerződés megkötésekor már ismert alvállalkozók és
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szakemberek, mint teljesítési segédek jelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek
felsorolásra.
4.8. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül a szerződés teljesítésének időtartama alatt további
alvállalkozókat bevonni. A további 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, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról
benyújtani, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
4.9. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.
4.10. A jelen szerződés 5. számú mellékletének 2) pontjában megnevezett, alkalmasság
igazolásában részt vett alvállalkozó szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése
esetén Eladó a 4.9. pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a
dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt azon alkalmassági minimumkövetelménynek, amelynek azzal az
alvállalkozóval együtt felelt meg, akinek a szerződés teljesítésében való közreműködése
megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Eladó új
alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 4.8. pont szerinti adatokat is meg kell
adnia.
4.11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. 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.
—

—

4.12. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés Ic,) pont kb,) alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy
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 Kbt. 62. ~ (I) bekezdés Ic,) pont kb,) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.

Id’

4.13. Eladó a szerződés aláirásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
5

és a Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).
4.14. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.15. A Kbt. 1 39. ~ (1) alapján az Eladó személye csak akkor változbat meg, ha az Eladó
személyében bekövetkező jogutódlás az Eladó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak
vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás
eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá
tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) nem gazdasági társaság jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység átruházásra kerül a
jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a
szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt
-

..

4.16. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
5.

A szerződés tartalma:

Eladó jo2ai. kötelezettséRei:
5.1.
Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó által átadásra kerülő termékek kizárólag csak
új, a szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek. Eladó valamennyi eszközhöz
köteles mellékelni annak rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi tartozékot
(ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és beszereléséhez szükséges
alkatrészt, valamint az előírt funkcionalitáshoz szükséges licenceket Vevőnek átadni.
5.2.
Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles az előzőekben rögzített követelményeknek
megfelelő termékek szállítását a 3.3. pontban meghatározott határidőknek megfelelően, a
megadott telephelyre teljesítenie.
5.3.
Eladó feladata, hogy a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges
egyedi azonosító címkével ellátott vonalkódos, leltárszámos matricát minden eszközre helyezze
el a szállítás előtt. A matricát a Vevő biztosítja a szerződés hatályba lépését követő tíz
munkanapon belül. Az Eladó a szállítást 3 munkanappal megelőzően köteles Vevő részére
elektronikusan és a niszkozpontiraktar(2~nisz.hu email címére is, szerkeszthető formátumban
(.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült ki,nutatást, melynek valamennyi
tennék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia: szerződés elnevezése, szerződés
nyilvántartási száma, vevő által biztosított leltárszám, tennék megnevezése, termék
vonalkódjának számát, gyártói termékkód, termék gyári száma.
5.4.
A leltárszámos matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (pl. az eszköz
hátoldalára), Úgy, hogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat és a
terméken!csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat le azzal, hogy a
leltárszámos matricát nem lehet az eszköz olyan részén elhelyezni, ahonnan a matrica az eszköz
megbontása nélkül egyszerűen eltávolítható (pl. egy opciós modul helyének takaró lemezére,
vagy a hot-swap tápegységekre stb.).
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5.5.
Az Eladó felelős az általa leszállított eszközök szerződésszerűségéért és teljes
körűségéért, valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar
jogszabályokat, előírásokat, érvényes Országos ~S ágazati szabványokat a szerződés 1. számú
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.
Vevő jogai. kötelezettségei:
5.6.
Vevő a szerződés teljesítési helyén biztosítja a szükséges mértékű bejutást Eladó
szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából.
5.7.
Vevő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.
5.8.
A Vevő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni, és az eszkőzöket
tételesen átvenni.
5.9.
A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
munkavégzés során sérült-e a Vevő információbiztonsága.

5.10. Vevő szavatol azért, hogy

az Eladó teljesítéséhez általa az Eladónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.

6.

-

-

A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező eszközök egységárait jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.
6.2.
Jelen szerződés értéke (jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott,
egységárak
alapján)
77.994.000,Ft
±
AFA,
azaz
hetvenhétmillió
kilencszázkilencvennégyezer forint ± általános forgalmi adó.
a) A jelen szerződés értékéből a fix rész értéke 61.187.000- Ft ± ÁFA, azaz
hatvanegymiHió-egyszáznyolcvanhétezer forint ± általános forgalmi adó. A fix
részt alkotó termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklet fix része
tartalmazza.
b) A jelen szerződés értékéből az opciós rész értéke: 16.807.000,- Ft ± ÁFA, azaz
tizenhatmiHió-nyolcszázhétezer forint ± általános forgalmi adó. Az opciós részt
alkotó termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú mellékletének opciós része
tartalmazza.
Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.
6.3. Jelen szerződés 2. számú mellékletében, valamint a 6.2 pontban meghatározott díjak a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.
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6.4. A 6.2 pontban meghatározott díj tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába
érvényesíteni kíván, ezért Eladó Jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.
7.

Fketési feltételek

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

7.2. Eladó ajelen szerződés ellenértékére a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130.
~ (l)-(2) bekezdésében, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított 1 db számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő
által aláírt TIB alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül állít ki és azzal együtt nyújt be
Vevőnek. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze a TIB és az átadás-átvételi
jegyzőkönyv egy-egy példánya. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be
Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni a
Szállítónak.
7.3. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, PE: 133.) küldi
7.3.1. Elszámolás, számlázás: Eladó jelen szerződés teljesítéséért az alábbiak szerint jogosult
számla benyújtására:
a)Eladó a fix rész teljesítését követően egy számla benyújtására jogosult,
b)Eladó az opcióból történő lehívás esetén az egyedi megrendelés(ek) teljesítését követően
egy-egy számla benyújtására jogosult.
7.4. A számla kiállításával kapcsolatos követehtények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokornrnunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
vállalkozási szerződés számot, illetve a szerződés tárgyát
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök!szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
-

-

-

-

-

7.5.
Eladó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a számla Vevő általi kézhezvételét követő
30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre a Vevő által a jelen szerződésben és a Ptk.
6:130. *-ában részletezettek szerint. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem
befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható, szabályszerűen kiállított számla
beérkezésének napjától számítódik.
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7.6. A Jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott Főbb adataiban (a
nevében, eégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Vevőt Írásban értesíteni.
7.7. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

*

(1)

7.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ürmepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.9. Vevő mentesül az késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól a számla értékének
megfizetése vonatkozásában, amennyiben meghatározott Eladó a számlát nem a 7.3. pontban
megadott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem
fogadható be.
7.10. Vevő nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefiiggésben 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
csökicentésére alkalmasak.
8.

Szavatosság

8.1.
Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközök az
átadáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban
előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű
használatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának
valótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.
8.2. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
8.3. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
eszközök saját eszközei Vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, ajogosultságnak más részére
történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

8.4. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. 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.
—

—

8.5. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden Vevő ellen jelen szerződéssel
összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Eladó köteles továbbá megtériteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.
9. JótáHás

9.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást
(garanciát) vállal. Ajótállási idő kezdete a termékek sikeres átadás-átvétel napjának időpontja.
9.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés 1.
számú mellékletben található műszaki specifikációnak. A jótállásnak a normál használat során
bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie.
9.3. A jótállás keretében kicserélt Új eszköz és a kieserélt hibás eszköz is a Vevő tulajdonában
marad. Az Új eszköz jótállására jelen (9.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
9.4. Valamely eszköz meghibásodása esetén az Eladó köteles csereszközt biztosítani a jelen
szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képező műszaki leírás szerint. Alkatrészcsere
esetén a jótállás keretében kicserélt alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt Új
alkatrész és a kicserélt hibás alkatrész is a Vevő tulajdonában marad.
9.5. Amennyiben Eladó neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
9.6. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget —így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget
az Eladó viseli.

—

10. Támogatási feltételek
10.1. Eladónak a jelen szerződés I. mellékletében meghatározottak szerint a jótállás keretében
támogatást kell biztosítania.
10.2. Vevő hibabejelentését időben szabadon, az év bármelyik munka napján (8-16 óra között)
az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén, Írásban és vagy telefonon teheti meg.
Vevő hibabejelentését az Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:
-

-

Fax szám: ±36 1 467 7049
E-mail cím: helpdesk@scinetwork.hu
Telefonszám: +36 1 666 3777

A hibabejelentést Eladó 4 órán belül írásban (e-mailen) köteles visszaigazolni. A bejelentéstől
számított 5 munkanapon belül meg kell történnie a meghibásodott eszközök elszállításának. A
bejelentéstől számított 10 munkanapon belül Eladó köteles visszaszállítani a megjavított és
hibátlanul működő eszközt.
10.3. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása, email címe,
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása, kategorizálása,
meghibásodás helyszíne,
a hibabejelentés száma.
-

-

-

-
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10.4. Amennyiben a meghibásodott termék nem javítható, Úgy Eladó köteles 15 munkanapon
belül a meghibásodott termék helyett új, legalább a meghibásodott termékkel azonos
paraméterekkel rendelkező és azonos gyártótól szánnazó terméket adni Vevőnek.
10.5. A nonnál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
szolgáltatásnak ügy, hogy ezért semmilyen díj nem számítható fel.
10.6. A megjavított, illetve Új eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek
keretében meggyőződik arról, bogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő
munkalap aláírásával igazolja.
10.7. Eladó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a megjavított termékek azonosító adatai (típus, gyári szám), vagy azon termék(ek)
azonosító adatai (típus, gyári szám), amely(ek) helyett új termék kerül átadásra, az Új
termék(ek) azonosító adatai (típus, termék kód, gyári szám,) és a csere indoka,
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
-

-

-

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
11.1. Amennyiben Eladó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen teljesíti, vagy nem teljesíti, olyan okból, amelyért felelős, Úgy az erre okot adó
körülinényjellegétől (késedelem, vagy nem teljesítés) függően kötbér fizetésére köteles.
11.2. A késedelemi kötbér mértéke naptári naponként a kötbéralap 1 %-a. A késede~mi kőtbér
maximális mértéke a kötbéralap 14 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett
termék nettó értéke.
A maximális késedelmi kötbér elérése esetén a Vevőnek jogában áll választása szerint a
szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Eladó tudomásul veszi, hogy a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól
—

—

11.3. Jelen szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén
Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés 6.2. pontjában
rögzített ellenszolgáltatási nettó érték 15 %-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.
11.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.
11.5. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigényről
II

I/il

kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében
foglaltak alapján jogosult beszámítani.
11.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kőtbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól’
12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1. A felek az ún. rendes felmondás jogát kölcsönösen kizárják.
12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és
kizáró lag írásban módosíthatják.
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a 11.2 pont alapján eléri a maximumot,
c) Eladó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem a jelen szerződés szerint teljesíti,
d) jelen szerződés 8.5, 12.4. és 14.7. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
e) Eladó valamely az a)-d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre
nem teljesíti,
—

—

—

—

12.4. Vevő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
12.5. Vevő köteles a szerződést a Kbt. 143. ~ (2) bekezdés alapján azonnali hatállyal
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.
12.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal
a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen
szerződés 4.12. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani.
Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

—

12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azomrnli hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási
eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő rnegszünését határozta el
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.
—

—

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott ~zetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása
ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
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12.9. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, bogy a Kbt. 142. ~ alapján a Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint,
ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta.
12.10. A Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni az Eladó szerződéses
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés
lehetetlenülését okozta
12.11. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.
13. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
13.1.
-

-

-

-

Felek kijelentik, hogy:
Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik
személyekkel kötött szerződéseik megsértését.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról,
amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy olyan
hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben
megszabott kötelezettségei teljesítésében.

13.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.
14. Titoktartás
14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
14.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra
hozatalát az arra illetékes megtilthatja.
14.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
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14.4. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
14.5. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni,
ás csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
14.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
a Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, Írásban kiadható információként közölt adatokat
szo Igáltathatja ki.
14.7. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, bogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Vevő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.
15. Vis major
15.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik,
amely az Eladó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen
esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások ás szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az
Eladó tevékenységével ás a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.
15.2. Vis major esetén, 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, melyet a vis maior esete nem
gátol.
15.3. A szerződésben foglalt határidök a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon,
hogy az Eladóhoz erről Írásos értesítést küld.
16. Kapcsolattartás, értesítések
16.1’

A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
a) Vevő részéről:
Név: Boros Sándor
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: ±36 1 795 7031
E-mail cím: boros.sandor@nisz.hu
b) Eladó részéről:
Név: Jáborcsik-Tyitye László
Beosztás: projekt manager
Telefonszám: ±36 1 470 6087
Mobiltelefon szám: ±36 30 633 2478
E-mail cím: ljaborcsik~scinetwork’hu
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16.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: beszerzési és logisztikai igazgató
Telefonszám: ± 36 1 795 7029
E-mail cím: kopcsanyi.tibor~nisz.hu
és
Név: Boros Sár~dor
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: +36 1 795 7031
B-mail cím: boros.sandor@nisz.hu

16.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bánrtelyik Fél jogosult a 16.1-16.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
bogy a 16.1-16.2 pontban meghatározott 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.
16.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

-

—

16.5. 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 tekii~teni, 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.
—

—

16.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
17. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések
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17.1. Az Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
17.2. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés Ni
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
17.3. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
17.4. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
17.5. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefliggésben keletkezett jogvitájukat, úgy
a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
17.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel
a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény az irányadó jog.
—

—

17.7. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
el.
17.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti 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.
17.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatályú előirásával 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 ajelen szerződés szövegszerűen
nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen szerződés módosítás nélkü’ a jelen szerződés részét képezi.
-

-

17.10. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
5. számú melléklet

Műszaki leírás
Ajánlattételi lap egységárak, terméktípus, gyártmány megjelölés
Nyilatkozat a Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), illetve szakemberek
jegyzéke
—

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Dátum: Budapest, 2019.
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Műszaki leírás

ZRH számára AEG 48V-os tápegység és UPS eszközök bővítése

‚9

ZRH számára AEG 48V-os tápegység és UPS eszközök bővítéséhez szükséges

beszerzés műszaki követelményei
1. Beszerzés tárgya
A schengeni határszakasz védelmét ellátó és ebben érintett helyszínek infokommunikációs
szolgáltatását biztosító eszközök folyamatos áramellátásának biztosítása érdekében 48V-os
tápegységek, UPS eszközök kapacitás bővítéséhez szükséges eszközök szállítása. A beszerezni kívánt
eszközök mennyisége:

48V-ostápegység’

39db
44db

UPS

11db
:12db

:

Ajánlatkérő az opciós tételek lehívását nem garantálja.

Bevezetés
A schengeni határszakaszon a kommunikáció magasabb rendelkezésre állásának érdekében a jelenlegi
hálózat mellett (NTG
Nemzeti Távközlési Gerinchálózat) egy tartalék hálózatot hozunk létre. A
kiépítendő hálózat az automatikus tartalékolást is fogja biztosítani. A hálózat tipikusan egy tartalékolt
NTG pontból fogja elérni az igénypontokat optikai és mikrohullámú közegen. Így egy magasabb
rendelkezésre állással tudjuk a kommunikációt tartalékoltan biztosítani. Ezeken a határ menti
településeken és a határátkelőkön, a 0,4kV-os ellátása nem megfelelő ezért a hálózati biztonság
megteremtése érdekében az Ajánlatkérő a továbbiakban részletezett 48V-os tápegységek, UPS
eszközöket kell beszerezzen az eszközök folyamatos áramellátásának biztosítása érdekében.
—

A projekt célja

A projekt célja, az egyedi szolgáltatási megállapodást képező schengeni határszakaszhoz
kapcsolódó helyszíneken letelepítésre kerülő infokommunikációs eszközök folyamatos

áramellátásának biztosítása érdekében 48V-os tápegyságek, UPS eszközök kapacitás
bővítésáhez szükséges eszközök szállítása.

Befogadó környezet
Ajánlatkérő a schengeni határszakaszon Jelenleg felügyeleti rendszer alatt működő AEG
gyártmányú, Protect SM700, AEG Protect SM1400-as 48V-os tápegységeket ás Protect D
1000, Protect D 2000-es UPS berendezéseket üzemeltet, amelyek kapacitásait kívánja bővíteni
az újabb berendezések nagyobb áthidalási idő igényeinek megfelelően. A bővítésre
beszerzendő eszközökkel a nagyobb áthidalási idő biztosítása érdekében az eszközöknek
párhuzamos üzemű működésre alkalmasnak kell lenniük a Jelenleg működő rendszerekkel.
Ajánlatkérőnek rendelkezésére állnak meglévő eszközeihez tartalék egységek, amelyek az új
eszközök fenntartásához ás javításához is alkalmasnak kell lenniük.
A továbbiakban a kapacitás bővítéshez szükséges eszközök specifikációja található.

A4BV-os tápegységekhez szükséges akkumulátorok Ajánlatkéró rendelkezésére állnak, ezért nem képezik a Beszerzés tárgyát
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Cél állapot
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő
eszközök szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek és határidők betartásával.
Fix tételek:
1.2.1 pont szerinti 48V-os tápegység2: 39db
1.2.2 pont szerinti UPS:44 db

o
o

Opciós tételek:
o
1.2.1 pont szerinti 48V-os tápegység~: 11db
o

1.2.2 pont szerinti UPS:l2db

Az elvárt szállítási határidő a szerződéskötéstől számított 45. nap.
1.1

Az ajánlat műszaki részletei

Az ajánlatban szerepehie kell az alábbiaknak:
.
o
o

1.2

1.2.1

Az ajánlott eszközökre vonatkozó, angol, vagy magyar nyelvű gyártói adatlap,
A követelményeknek való megfelelőséget igazoló angol, vagy magyar nyelvű gyártói
dokumentáció,
Magyar nyelvű gyártói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott eszközök a követelményeknek
megfelelnek.
Specijikációk:

48V-os tápegységek specifikációja~

Műszaki alapkövetelmények
A hálózati csomópontokra telepített rendezőszekrények szabványos 19”-os kivitekiek. Ebben a rendezőszekrényekben kell
elhelyezni az alább specifikált tápegység típusokat, amelyeket az ETSI-EFS 300 119-4 előirásnak megfelelően a 19”-os sínek
közé, erre a célra kialakított fülekkel kell rögzíteni. Ezek a rögzítő fülek és a hozzá tartozó kalickás anyák és csavarok a
tápegységek részét kell képezzék.
Az Ajánlatkérő a hálózati végpantokra-csomópontokra telepített tápegységeket a szalgáltatós magas színvonalának
biztosítása érekében, felügyeleti rendszer alá kell vanja, ezért az A]áníattevó’k által megajánlott tópegységeknek
rendelkezniük kel!:

•
o

o

Frontpaneli töltési feszültség, terhelési, töltési áram, terhelési teljesítményindikálással.
Hibajelzés lehetőséggel: hálózati hiba, alacsony tápfeszültség, akku mélykisülés hiba a
jelzéssel, potenciál független hibajelző kontaktuson történjen (relé kontaktus).
Az eszközök rendelkezzenek mélykisülés védelemmel (LVD).

További előírások:
o
A tápegység külső akkumulátoros kivitel legyen
o
A tápegység rendelkezzen minimum 6db fogyasztói kimenettel (sorkapocs), kimenetenként kapcsolható túláram
védelemmel
2 A48v-os tápegységekhez szükséges akkumulátorok Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezért nem képezik a Beszerzés tárgyát
A43v-os tápegységekhez szükséges akkumulátorok Ajánlatkérö rendelkezésére állnak, ezért nem képezik a Beszerzés tárgyát
A48v-os tápegységekhez szükséges akkumulátorok Ajánlatkérő rendelkezésére állnak, ezért nem képezik a Beszerzés tárgyát
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.
.
.
.
‘
.
.

A tápegység rendelkezzen a 230 V-os bemeneti oldalon kapcsolható tűláram védelemmel
A tápegység modulárisan bővíthető legyen, mind teljesítmény (minimum:1440W-ig), mind redundancia
szempontból
Hőmérséklet vezérelt hűtése egyen
Lekapcsolás alacsony (80V) és magas (295V) feszültség esetén és automatikus újra indítás
Beállitható kimeneten feszültség határ
Polaritás felcserélés elleni védelem
Meg kell feleljen a következő előírásoknak:
o

61000.6-3
EN 61000.6-4

.

ETS300132-2

.

.

EN

Valamint az eszköz felelien me~ az alábbi táblázat specifikációlnak:
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Bemenet:

:

Névleges feszültség:

208 V/220V/230V/240V (egy fázisú)

.

Normál működési tartomány:

185 V-280V (egy fázisú)

E

Frekvencia:

44-66Hz

: Teljesítmény mutató

!

: szivárgó áram

1,6mA

Kimenet:

: Kimeneti feszültség:

99%

i

Feszültség esés:

42-58V (kis 2-8V-os hurok feszültségnél)
Uoc=52,5V (hurok feszültség <1,5V vagy >8,5V)

Statikus pontosság:

<2% (adott hálózat és terhelés esetén)

: Dinamikus pontosság:

<5% UDeterhelési lépcsők 10%-90%

‚

Pszofometrikus zaj:

<2rnV

Teljesítmény (min.):

720W (állandó leadott teljesítmény 48-58V közötti kimeneti feszültség és 230V-os bemeneti
feszültség mellett, +45°C —os hömérsékletig)

Működési hőmérséklet:

(-25°C) - (+70°C)

Működési páratartalom:
: Védettségi fokozat (min.):

20 -90%
:

1P20

Minden tápegységet a hozzá csatlakoztatandó (meglévő) akkumulátor csoportok (ez minden esetben 4 db akkumulátort
jelent) csatlakozásáhozszükséges kábelekkel, akkumulátorsarukkal, tápegységhez való csatlakozásra alkalmas szerelvénnyel,
saruval kérjük leszállitani. Atápegység és az akkumulátorokelhelyezkedése között 3m-es kábelhosszal kell számolni,

MSZ 2364-410:1999,
MSZ 2364-473:1994, MSZ 2364-551:1999, MSZ 2364-450:1994, MSZ 2364-706:1999, MSZ
2364-560:1995, MSZ 2364-430:1994, MSZ 2364-702:1994, MSZ 2364-420:1994
szabványoknak, és az MSZ EN 60529:2015 szabványnak.

Az Ajánlattevö által megajánlott tápegységeknek meg kell felelniük a Magyarországon hatályos

1.2.2 Az UPS eszköz specifikálása, részletezése velük szemben támasztott követelmények
A rendszerfeladata

Az Ajánlatkérő a schengeni határszakaszon nyújtott, adathálózati szolgáltatásainak
folyamatos biztosítása érdekében az adathálózati Végpontokra telepített eszközök
folyamatos áramellátásáról kell gondoskodjon. Ennek érdekében folyamatos energia
ellátást biztosító UPS eszközök kapacitásának bővítése szükséges. Az új UPS-ekkel
szemben támasztott követelmények a következőkben kerülnek részletezésre.
Az Ajánlatkérő a hálózati végpontokra telepített UPS eszközöket a szolgáltatás magas
színvonalának biztosítása érekében, felügyeleti rendszer alá kell Vonja, ezért az
Ajánlattevők által megajánlott UPS-ek mindegyikének tudniuk kell felügyeleti rendszer
alatt működni, rendelkezniük kell SNMP kártyával, amin keresztül minden egyes UPS
t külön-külön IP címmel lehet ellátni és azon keresztül megszólítani. Valamint
automatikus akkumulátor védelemmel és bypass átkapcsolással kell rendelkezniük.
23

Műszaki alapkövetelmények
A hálózati végpontokra telepített rendezőszekrények szabványos 1 9”-os kivitelűek, 32U
magas 600mrn*700mm~es méretekkel rendelkeznek. Ebben a rendezőszekrényekben
kell elhelyezni az alább specifikált UPS típusokat, ezek részére rendelkezésre álló
ma~assá2 maximálisan lOU, amelyeket az ETSI-ETS 300 119-4 előírásnak megfelelően
a 1 9”-os sínek közé, erre a célra kialakított fülekkel kell rögzíteni. Ezek a rögzítő fülek
és a hozzá tartozó kalickás anyák és esavarok az UPS-ek részét kell képezzék.
0,4kV-os hálózati feszültség kimaradása és annak üzemszerű visszaállása után az UPSnek vissza kell, állnia üzemszerű működésre nem maradhat bypass üzemmódba.
Minden UPS-t a kimenetei számának megfelelő mennyiségű 2m hosszúságú csatlakozó
kábellel kell szállítani! A kábelek UPS-hez csatlakozó vége IEC 60320/C14/egyenes
legyen, az aktív eszközhöz csatlakozó végén IEC 60320/C13/egyenes legyen.
MSZ 2364-410:1999,
MSZ 2364-473:1994, MSZ 2364-551:1999, MSZ 2364-450:1994, MSZ 2364-706:1999, MSZ
2364-560:1995, MSZ 2364-430:1994, MSZ 2364-702:1994, MSZ 2364-420:1994
szabványoknak, és az MSZ EN 60529:2015 szabványnak.
Az Ajánlattevő által megajánlott tápegységeknek meg kell felelniük a Magyarországon hatályos
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3kVA-es UPS

Működés / lizemmódok
VFI-topológia (online kettős konverzió) VFI SS Ill szerinti első osztályú besorolás
.

ECO és ECO+ üzemmód

Igen

ECO+ hatásfok:

>

• Hatásfok:

~9O%

Kimeneti teljesítményfaktor

min. 0,9

Áthidalási idő (2700W-os terhelés esetén)

~70 perc

Áthidalási idő (1000W-os terhelés esetén)

≥240 perc

Auto reboot (lemerülés utáni visszakapcsolás)

Igen

Riasztás magas környezeti hőmérséklet esetén

Igen

:

Valós idejű adatnaplózás (min:100 esemény tárolása)
Bemeneti feszültség:
‘

Frekvencia:

Igen

‘

5OHzJ6OHz± 5%
208/220/230/240 VAC ± 2%

Névleges frekvencia:

‘

:

140-27ÓVAC

Kimeneti feszültség:

‚

98 %

5OHzJóOl{z

± 0,25 %

Rövidzár állóság 100 ms-ig:
Túlterhelhetőség online kettős konverzió:

<130% 5 percig

Hőmérsékletfüggő akkumulátortöltés

Igen

Ip védettségi szint min.:

‘

MTBF értéke:

lP2O
>25.000 óra

Fizikai jellemzők I megjelenés
Hot-swap rendszerű akkumulátorcsere lehetősége elölről

Igen

6 éves várható élettartamú akkumulátorok

Igen

Retesszel védett UPS kimenetek, amely megakadályozza a véletlen kábelkihúzást.
Kimenetek száma min.: 6db 1EC320 C13 plusz 1db 1EC320 C19
Menedzselhető UPS kimenetek a fogyasztók priorizálásához

II

vezéreletlen és 2 időzitetten lekapcsolható fogyasztói kör!

Minimum: 128x64 képpont felbontású grafikus kijelző
Státuszinformációkat megjelenítő előlapi LED-ek
Mellékelt tartősín és csavarok a rack szekrénybe történő beszereléshez
UPS teljesítmények és méretek:
3000VA/ 2700W (19” x 600 mm, legfeljebb 2 U magas)

UPS eszköz kijelzőjén lévő információk:
25

Álla~’dóan kijelzett adatok:
o Üzemmód
o Bemeneti/kimeneti (V,Hz)]
o Áthidalási idő (perc)
o Akku feltöltöttsége

(%)

o Terhelés (%/W)

‘

Menüből előhívható adatok:
o Eseménynapló
o Kimenő teljesítmény (VAJW)
o Kimeneti áram (A)
o Akkufeszültség (V)
o Külső akkumodulok száma
o Teljes fogyasztás (kWh)
Beállítási lehetőségek:
o Nyelv
‚

o Jelszó
oldő
o Relé vezérlés
o Kimeneti feszültség (200-240V)
o Kimeneti frekvencia (50/60Hz~
o Akkutöltési feszültség (2,21-2,3lVIcella)
o Automatikus akkuteszt (napiiheti/havi)

Kommunikáció:

‘

RS232 és USB keresztüli kommunikáció akár egy időben is
Hálózati kommunikáció SNMP kártyán keresztül
Beépített EPO kontaktus [táv vész-/kikapesolás]
.

Beépített programozható relékontaktus a hibaüzenetek részére:
o UPS állapot

o ECO+ üzemmód
o Akkuüzem
o Akku lemerült
o Akku hiba
o Ventilátor hiba
o Összegzett hiba

Szállítási egység tartalmazza:
IJPS+SNMP kártya
Tápkábel 1db (mm: 3m-es)
26

:

.

Tartósín és rögzítő elemek

.

Kommunikációs kábelek (R5232 és USB)

.

Fogyasztói kábelek 6db (IEC e13-IEC c14; 3000 VA), 2m-es
Kommunikációs szoftver CD
Magyar nyelvű kezelési útmutató

1.3

‚

Egyebek:

Egyenértékűség
Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. ~ (3) bekezdésében foglalt előírásokra,
amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés
tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy
az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védj egyre, szabadalomra, tevékenységre,
személyre, típusra vagy adott szánnazásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást,
ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom,
tevékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is
elfogad.
Környezetvédelem
Ajánlatkérő kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre, ezért
fontosnak tarja, hogy a nyertes Ajánlattevő vegye Figyelembe a fenntartható fejlődés
szempontjait és környezettudatos módon végezze a tevékenységét.
Átadás-átvétel
A nyertes Ajánlattevőnek vonalkódos, leltárszámos matricát (a továbbiakban: matricát) kell
minden eszközre elhelyeznie a szállítás előtt. A matrieát az Ajánlatkérő biztosítja a
szerződéskötést követően a szerződésben meghatározott időpontban, vagy ha a szerződés erről
nem rendelkezik, akkor szerződéskötést követő legkésőbb 10 munkanapon belül. Az
Ajánlattevőnek az átadás-átvételkor a felragasztott matricák, az eszközök gyári számát és a
hálózati kártyák hardware címét összerendelő elektronikus és papír alapú listát kell az
Ajánlatkérő részére biztosítani. A matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (Pl.
az eszköz hátoldalára), úgy, hogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat és a
terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat le!
Ajánlatkérő feladatai
Az Ajánlatkérő központi raktárában munkanapokon az eszközök átvételét biztosítja, hétfőtől
csütörtökig 8.00-l 6.30-ig pénteken 8.00-14.30-ig időszakban.
Az eszközök kiszállítási helyszíne a NISZ budapesti központi raktára. Ajánlatkérő feladata a
szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.
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‘(V

Garanciális feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű
garanciáját a kiszállítástól számított legalább 1 évig (amennyiben hosszabb időszakra kiterjeszti
a garanciát az külön meg kell jelölnie az ajánlatában), az eszközök árába beleértve.
Egyéb a garanciával kapcsolatos feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű
garanciáját a kiszállítástól számított legalább 1 évig (amennyiben hosszabb időszakra kiterjeszti
a garanciát azt külön meg kell jelölnie az ajánlatában), az eszközök árába beleértve.
Ajánlattevő rendelkezzen 24 órás online szervízszolgáltatással továbbá telefonos ás email alapú
csatornákat is biztosítson a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.
A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé
•

E

•
E

E

A meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek el kell szállítania az eszközök kiszállítási
helyszínéről, a NISZ központi raktárból, ás a javítást saját telephelyén kell elvégeznie.
A javítás után a hibátlanul működő eszközöket vissza kell szállítania arra a telephelyre,
ahonnan eredetileg elszállította.
A bejelentéstől számított 5 munkanapon belül meg kell történnie a meghibásodott
eszközök elszállításának.
A bejelentéstől számított 10 munkanapon belül Ajánlattevő visszaszállítja a megjavított
ás hibátlanul működő eszközt.
A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.
A nem javítható eszközöket nyertes Ajánlattevőnek cserélnie kefl az előzőekben
rögzített 15 munkanapon belül.
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2. számú melléklet
Ajánlattételi lap

~E
~
~
‚‘~

~

2.

Termék
megnevezése
(gyártmány,
típus)
48V-os
tápegység

UPS eszköz

Gyártmány

Típus

DELTA

CeI1D 40 1x850W
modullal

AEG

AEG PROTECT
D3000 VA701240
perc SNMP
adapterrel

Fix
mennyiség
db

44

Opcioná~is
mennyiség
db

12

Mennyiség
összesen
(fix+opció) db

‚

.

ys~&
nettó Ft/db

Ajánlati ár
Fix mennyiségre
osszesen nettó Ft
..

Ajánlati ár
Opcionális
mennyiségre
Összesen nettó
Ft

Ajénlati ár
összesen
(fix+opcionális
mennyiségre) nettó
Ft

50

329000

12831000

3619000

16450000

56

1 099 000

48 356 000

13 188 000

61 544 000

61 187 000

16 807 000

Összesen nettó Ft

Ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)

A megajánlott termékeket 27% ÁFA terheli.
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77 994 000

3. számú melléklet

N I S Z

MIE-75910/B/5

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfeleló’en): Sd- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Sd
Hálózat Távközlési és HálózatiBtegrációs zártkörűen Hálózat zRt.
működő Részvénytársaság
Cégie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 0 -10-043883
Adószám: 12402179-2-42
Uniós adószám: HU-12402179
Kapcsolattartó adatai
Név: Jáborcsik-Tyitye László
Beosztás: Projekt manager
Telefonszám: ±36 1 470 6087
E-mail cím: ljaborcsik@scinetwork.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1142 Budapest, Szihalom utca

7.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.
Vevő’ partner esetében a következőket is M kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető baxik
Neve: cm Bank zRt.
Bankszámla
száma:

10700024-04504001- Bankszámla devizaneme: HUF

51100005
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.* (1)]:
tv. XIII/A. fejezet, 1 69. ~ (h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. nem
nem
fejezet, 169.~ (p,gj]: nem
Fordított adózás [áfa tv. 1 69.* Alanyi mentesség [áfa tv. XJII. Tevékenység
alapján
(n)]: nem
fejezet]: nem
iTlentes[áfa tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA
[2002.
évi XLIII.
törvény]: nem
törvény]: nem
törvény]: nem
Cégszerű aláírás:
PH
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NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ
ZRE

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Váflalkozó/ Szállító cég neve:
Vevő:
NISZ Nemzeti Lfokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen T~ aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen T~ jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üterne/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Vevő igazolja, hegy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Vevő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalonmak
és minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Vevőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem:
Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
Esedékessége
(jóteljesítési) garancia Ft:
(dátum):

Szállító képviselője

Vevő képviselőjel

Ph

Vevő képviselője2
Ph

31

Hi

5.

számú melléklet

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), szakemberek jegyzéke
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve
nincs
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladatw

2.

A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve’
nincs
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladatw
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett’

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a Jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t. ~

3.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési
alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve:............ nincs
Alvállalkozó székhelye/címe:...........»........
Alvállalkozó feladata:..............................

eljárásban

nem

nevesített

b) Alvállalkozó neve:.............»...»»...»...».
Alvállalkozó székhelye/círne:.»..................
Alvállalkozó feladata:
Nyilatkozom, hogy a Jelen pontban nevesitett alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
‚201

Aláírás

Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65.

(9) bekezdése szei-inti eset fennáll.
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