Szerződés nyilvántartási szánt
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Kopesányi Tibor (Beszerzési és logisztikai igazgató) és Varga Dezső (Gazdasági
vezérigazgató-helyettes)
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről az
IT Klinia Service Klímaszerelő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2091 Etyek, Margaréta köz 2.
Cégjegyzékszám: 07 09 025249
Adószám: 13505378-2-07
Bankszán’laszám: 10701128-44537809-51100005
Képviseletében eljár: Bernyák Balázs Bence
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
1.1.
Vevő „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. Kormányzati Adatközpónt és
Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság, Balázs Béla utcai informatikai szolgáltató központot
ellátó UPS helység klímaberendezéseinek amortizációs cseréje” tárgyban a Kbt. 112. ~ (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. 113-114 *-ban foglalt
eltérések alkalmazásával. Az eljárásban Vevő Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre
tekintettel felek a jelen Adásvételi szerződést kötik a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás
vonatkozásában.
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 ás a végleges
közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is)
rendelkezéseit kell figyelembe venni.
1.3.
Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása ás a kötelezettségek teljesítése
során kizáiják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V tv. 6:63.~ (5) bekezdése szerint szokásjog
ás üzleti gyakorlat alkalmazását.
1.4. Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés és metlékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák. így a jelen 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 ás betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt. az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét
képező műszaki leírásban (I. számú melléklet) foglaltakat.

1.6.
Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény 8:l.@ (1) ‘7.) pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.
Z. A szerződés tárgya:
2.1. Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig tulajdonba adja, leszállítja, telepíti és üzembe
helyezi a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben gyártmány és
típus szerint nevesített termékeket és elvégzi a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
egyéb feladatokat.
3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:
3.1.

Felek rögzítik, hogyjelen szerződés mindkét fél által történő aláírásakor lép hatályba.

3.2.

Felek a szerződést határozott időre kötik és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik

meg.

3.3.
Eladónak jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott, 2. számÚ mellékletben
nevesített termékeket jelen szerződés hatályba lépésétől számított 40. munkanapig kell leszállítania,
üzembe helyeznie és elvégezni valamennyi kapcsolódó feladatot. A Vevő az előteljesítés lehetőségét
biztosítja a szerződés hatályba lépését követően.
3.4. A szerződés 1. számú melléklete szerint meghatározott új klímaberendezések és a hozzájuk
kapcsolódó feladatok elvégzésének teljesítési helye: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.
3.5. Eladónak az I. számú mellékletben meghatározott korábbi, eserére kijelölt klímaberendezéseket
lebontásuk után Ajánlatkérő központi raktárába
1149 Budapest, Róna utca 54-56.
kell
elszállítania.
—

—

4. A teljesítés módja
4.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
4.2. Amennyiben valamely Félnél ajelen 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.
4.3. Az Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szakember vagy szervezet bevonásától
nem lehet eltekinteni, ha az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az
érlékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás 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 szervezet jogutódjának tekinthető. 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 bemutatásra. A hozzájárulás iránti igényt írásban, a tervezett bevonás
előtt legalább IS nappal kell bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell
jelen pont szerinti elvárások teljesülését.
.

-

4.4. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe ajelen szerződés 5. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe to~~r~énő
bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítéshe való közreműködése megkezdése előtt 3
munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímnének és az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellálandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg
köteles an’ól nyilatkozni. hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áH a közbeszerzési
.‚

eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
4.5. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében
már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alváflalkozó nevét, székhelyét (lakcímét),
valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.
4.6. A jelen szerződés 5. számú mellékletében 1) pontjában megnevezett, alkalmasság igazolásában
részt vett alvállalkozó szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó a 4.9.
pont szerinti a 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.
4.7. 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
teljesitésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában
elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó
irányába terheli.
—

—

4.8. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt kötetes tulajdonosi szerkezetét Vevő
számára megismerhetővé tenni és kötetes 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. ~ (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
4.9. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és a
Vevő részére történő átadásával (Partnerfelvételi adatlap, melléklet elnevezése: Nyilatkozat Partner
Adatairól).
4.10. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
bogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.11. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik.

5. TERMÉKEK
SZÁLLÍTÁSÁ1{A,
VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

ÁTVÉTELÉ1~

ÉS

ÜZEMBE

HELYEZÉSÉRE

5.1. Vevő a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket, próbaüzemmel megvalósuló
átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.
5.2. Vevő a Ptk. 6:122. ~ alapján rögzíti, hogy a jelen szerződés teljesítésének a sikeres
próbaüzemmel megvalósuló átadás-átvételt tekinti.
5.3. Eladó a termékeket új. rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban,
vonalkóddal, leltárszánimal és gyári számmal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles a termékeket
Úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne éije. Eladó jelen szerződés
teljesítése keretében a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállítja a
Vevőnek a jelen szerződés I. számú mellékletében (műszaki leírás) részletezettek szerint.

5.4. Eladó valamennyi termék.hez köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi
dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozataira ás a jótállásra
vonatkozó okrnányokat, valamint a műszaki leírást Vevő részére átadni, illetőleg elektronikus úton
Vevő számára elérhetővé tenni (amennyiben rendelkezésre áll elektronikus úton). Amennyiben az
eszközökre vonatkozóan értelmezhető
át kell adnia Vevő részére a magyar nyelvű műszaki
dokumentációt. Eladó különösen Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, nevesített
dokumentumokat köteles átadni Vevő számára.
-

5.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges vonalkódos,
leltárszámos egyedi azonosító cínike (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken. Eladónak a
vonalkódot a terméken Jól látható helyen úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne
zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takaija Ic. Vevő a vonalkódokat a
szerződés hatályba lépését követő második munkanapon az Eladó rendelkezésére bocsátja.
5.6. Eladónakjelen szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot
Vevő jelen szerződés 15. pontjában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a
vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének
időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.7. Eladó köteles legalább a teljesítés megkezdése előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevőt a teljesítés megkezdésének időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a NISZ-es
szerződésszámot, szállítandó eszközök megnevezését, a termékek gyári számát, a termékek
vonalkódjának ás leltárszámának listáját, az üzembe helyezést végző szakemberek nevét, személyi
igazolvány számát és a behajtást igénylő gépjármű rendszámát, elektronikusan, szerkeszthető
formátumban (.xls/.xlsx), melyet el kell küldeni a niszkoDontiralctar(iiinisz.liu e-mail címre is. Eladó a
termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti listát (továbbiakban
összerendelő lista) nem küldi meg Vevőnek.
5.8. Az átadás-átvételi eljárás lezárásaként Eladó elvégzi a 72 órás mérési jegyzőkönyvvel
alátámasztott terheléses tesztelést, melynek (továbbiakban: próbaüzem) keretében Vevő meggyőződik
arról, hogy a termék és az üzembe helyezés a műszaki leírásban foglaltak szerint történt, illetve a
termék megfelel-e a műszaki leírásban rögzített paramétereknek és mennyiségnek. Eladó a próbaüzem
lezárásaként köteles átadási dokumentációt készíteni a jelen szerződés I. sz. mellékletében
meghatározottak szerint és átadni Vevő részére valamennyi dokumentációval együtt.
5.9. A próbaüzem lefolytatásáról és a termékek átadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben
legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
-

-

-

A próbaüzem és átadás-átvételi eljárás időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
A próbaüzem és átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
a mérési jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételeket,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e Ic
A termék megfelel-e jelen szerződés 5.3 pontjában meghatározott előírásoknak
(ideértve az előírt tartozékok meglétét),
Eladó a tennékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges
dokumentumokat átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési
helyét,
Felek képviselőinek a próbaüzemniel és átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei.
Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan. hogy a minőségi átvétel sikeres volt-e,
Felek képviselőinek aláírása.

5.10. Vevő az átvételt megtagadhatja, amennyiben a termék a próbaüzem során nem felel meg a
mííszaki leírásban előírt követelményeknek.
5.11. Amennyiben Vevő az átvételt megtagadja. jegyzőkönyvben rögzíteni kell az át nem vett
tennék(ek) azonosító adalait (típus, gyártmány, gyári szám) az átvétel megtagadásának pontos indokái.
$

5.12. A sikertelen átvételt követően Vevő köteles 1 munkanapon belül értesíteni Eladót a minőségi
átvétel megtagadásáról, továbbá köteles átadni részére az 5.8.-5.9. pontban hivatkozott jegyzőkönyvet
és egyben egy alkalommal, az Eladóval történt egyeztetést követően, Vevő által megjelölt időpontban,
lehetőséget biztosítani a műszaki elvárásoknak való megfelelőség bemutatására, melynek időtartama
nem haladhatja meg a 10 munkanapot.
5.13. Az ismételt átvételre egyebekben az 5. fejezet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni azzal, hogy az ismételt sikertelen minőségi átvételt követően Vevő a meghiúsulás
jogkövetkezményének alkalmazása mellett (10.3.) jogosult az elállni vagy felmondani a szerződést.
5.14. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető j oglemondásként azon igényekrő I, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét
tanúsítják, illetőleg amelyekre ajótállás kiteijed.

6. Teljesítésigazolás
6.1. Eladó jelen szerződés 2. fejezetében meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletében tételesen felsorolt eszközök mennyiségi
és minőségi átadás-átvétele sikeresen lezárult, valamint Eladó átadta Vevőnek ajelen szerződés 5.3.5.4. és 5.8. pontjában meghatározottakat.
6.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevő jelen szerződésben
meghatározott képviselőjének az eszközök sikeres átvételét igazoló Szállítólevelet, illetve a sikeres
minőségi átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvet, melyek átvételét követően Vevő 15 naptári napon
belül köteles kiállítani a teljesítésigazolást (melynek mintáját, a Teljesítést Igazoló Bizonylatot jelen
szerződés 4. számú melléklete tartalmazza).
6.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az
előzőekben meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át. A jelen pontban
meghatározott szállítólevél egy példányát, valamint a minőségi átadás-átvételére vonatkozó
jegyzőkönyv egy-egy példányát esatolni kell a Teljesítést Igazoló Bizonylathoz. A Teljesítést Igazoló
Bizonylatban egyértelműen rögzíteni kell ajótállási határidő kezdetét.
7.1. A jelen szerződés tárgyát képező eszközök egységárait jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.
7.2.
Jelen szerződés nettó vételára (Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak,
egységárak alapján) 8 097 370,- Ft + AFA, azaz nyolcmillió-kilenevenhétezer-háromszázhetven
forint + általános forgalmi adó.
7.3.
Eladó a jelen szerződés és Műszaki leírásban meghatározott feladatai teljesítését követően, a
Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján a klíma berendezések szállítása és a telepítést
követően I darab számla, a negyedéves rendszerességű karbantartások után naptári negyedévente egy
egy (a szerződés teljes ideje alatt 12 darab) számla benyújtására jogosult.
7.4. Jelen szerződés 2. számú mellékletében, valamint a 7.2 pontban meghatározott díjak a szerződés
időtartama Matt kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.
7.5. A 7.2 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
felszámílására nemjogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
8.

Fizetési feltételek

8.1. Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre t~zetés sem
negenged ett.

8.2. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.
8.3. 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.
—

8.4. Eladó jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a szerződésben meghatározott módon
és tartalommal történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a Kbt. 135. ~ (1) és (6)
bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. ~ (1) (2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően
a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla
ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak
kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be Vevőnek. A benyújtandó számlák kötelező
melléklete sz előírásnak megfelelően kiállított és mindkét fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
(4. számú melléklet), melynek kötelező mellékletei a 6.3 pontban meghatározott bizonylatok.
-

-

-

‚

8.5. Eladó szerződésszerű teljesítését követően, a 8.6. pontban rögzítettek szerint jogosult a számla
benyújtására.
8.6.
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi, vagy Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi
elektronikus számla befogadását az e_invoice@nisz.hu címre.
Számlával kapcsolatos követelmények
8.7.

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezését, TESZOR számát,
a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa hr.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

Kifizetés módja
8.8.
Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt 3 (három) napon belül
írásban értesíteni
8.9.
Eladó (a számla tartalmának késedelines kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:1 55. ~
(1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.10. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen a: adózás ~endjéró7 szóló
2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás
benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti. úgy Vevő ezen
jogszabályok szerint jár cl a kifizetés során.
—

-

8.11. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, (innepre vagy bankszüneti napra esik. akkor
a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.12. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól. amennyiben Eladó a számlát nem
a 8.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy nem ugyanezen pontban meghatározott e-mail
címre küldi meg, illetve a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

8.13. 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.
()

Eevéb rendelkezések
8.14. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszárnában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles a Vevőt írásban értesíteni és hiteles cégkivonatot csatolni.
8.15. Eladó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefhggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.16. 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.
9.

Jótállás, jogszavatosság

9.12. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a gyártó által biztosított 36 hónap teljes
körű helyszíni jótállást (garanciát) és karbantartást vállal. A jótállási idő kezdete a termékek sikeres
átvételének időpontja. A teljes körű jótállásra és karbantartásra a gyártói előírások szerint kerül sor,
mely magába foglalja a gyártói előírások szerinti ellenőrzéseket, beállításokat, szükséges
segédanyagokat, a kiszállási és munkadíjat.
9.13. Eladó a jelen szerződés teljesítése során a hét minden napján 0-24 óra között hibabejelentési
lehetőséget biztosít Vevő számára a bejelentéstől számított maximum 4 órán belüli visszaigazolással.
Felek rögzítik, hogy sz Eladónak a bejelentéstől számított 8 órán belül cl kell kezdenie a hiba
elhárítását.
Vevő Eladó alábbi elérhetőségein teheti meg bejelentéseit:
o
telefon: 06 1 205 6040— munkaidőben, 06 20 956 0357
o
web: www.itkliina.lm
• E-mail-en: itldima@itklima.hu

—

munkaidőn kívül

9.14. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
-

hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (amennyiben releváns típus, gyári száni),
észlelt hibajelenség leírása,
a meghibásodás helyszíne (elszállításiivisszaszállítási helyszín),
hibabejelentés száma.

9.15. A megjavított hardver eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 9.16. pont
szerinti munkalap aláírásával igazolja.
9.16. Eladó a hibajavításáról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
-

a megjavitott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtör(ént,
hibajavítá s keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
ineghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve. beosztása

9.17. Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó. de ‚leli’ lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás
alkatrészek az Eladó tulajdonába kerülnek.
9.18. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
7

késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli’
9.19. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét kiszállási díjat, szállítási költséget Eladó
viseli.
—

—

9.20. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés I. számú mellékletben
található műszaki specifikációnak. A jótállásnak a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett
minden hibára érvényesnek kell lennie, a szerződés hatálya alatt semmilyen díj nem számítható fel.
9.21. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő jelen
szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
9.22. 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,
a jogosultságnak más részére történő, jelen
szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési
jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

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

—

-

-

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

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
l0.l2.Amennyiben Eladó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen teljesíti, nem teljesíti, olyan okból, amelyért felelős, Úgy az erre okot adó körülmény
jellegétől (késedelem vagy nem teljesítés) függően késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.
—

lO.13.A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10 napja alatt, naptári naponként 3 %‚ a késedelem
11. napjától napi 5%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér
alapja jelen szerződésben meghatározott nettó vételár. A késedelmi kötbér a jótállás keretében
meghatározott határidők vonatkozásában is alkalmazandó.
lO.l4.Jelen szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén Eladó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződésben meghatározott nettó
vételár 30 %-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.
S

10.1 5.Felek rögzítik, hogy Ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.
1O.16.Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít
ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében foglaltak alapján jogosult
beszámítani.
10.1’7.Eladó tudomásul veszi, bogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfízetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
11 .12.Jelen szerződést Eladó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül felmondással nem
szüntetheti meg.
11.13. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
11.14. 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:
—

—

-

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

-

a késedelmi kötbér a 10.2 pont alapján eléri a maximumot,

-

Eladó ajelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem ajelen szerződés szerint teljesíti,

-

-

jelen szerződés 11.6. és 13.9. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
Eladó valamely
az a)-d) pontban nem nevesített
jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem
teljesíti.
—

—

11.1 5.Vevő a Kbt. 143. g-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
ll.16.Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően
jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11. 17.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 szel-inti felmondás
esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
—

—

I 1.l$.Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy,
ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta cl valamint, abban az esetben, ha a
szerződő fél olyan magatartást tanúsít. mely a további együttműködést kizáija.
—

—

11.19. 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 lizetési kötelezeitségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
1 1.20.A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás esetén a
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szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.

Osszeférbetetlenségi nyilatkozat

12.12.Felek kijelentik, hogy:
-

-

-

-

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

12.13. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott körülmények
bármelyikének felmerüléséről.

13.

Titoktartás

13.12. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
l3.13.Felek mdomással 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.
l3.l4.A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni’
13.15.Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.16.A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat
szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra
nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a
Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
l3.1’7.Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és csak
olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.
13.l$.Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.
l3.l9.Az Eladó és az Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei munkavégzésük
megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek litoktartási nyilatkozatot tenni
számú
melléklet).
(....

13.20. Eladó teUes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kőtelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

—

14.

Vjs major
‚O

14.12.Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major
eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” Olyan esetekre vonatkozik, amely az
Eladó érciekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek
különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási
embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével és a
bekövetkezett késedelmes telj esitéssel vagy meghiúsulással.
14.13.Vis major esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Eladónak tovább
kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.
14.14.A szerződésben foglalt határidők 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.
15.

Kapcsolattartás, értesítések

l5.12.Ájelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:
a) Vevő részéről:
Név: Nagy Kálmán
Beosztás: Gépterem üzemeltető mérnök
Telefonszám: +3617954137
Mobiltelefon szám: ±36704509913
E-mail cím: nagy.kalman@nisz.hu.
b) Eladó részéről:
Név: Kalló Péter
Beosztás: okieveles gépészinérnök, projektmenedzser
Telefonszám: 06 1 205 6040
Mobiltelefon szám: 0620 944 6851
E-mail cím: kallopeter~itklima.hu
lS.13.Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására egyiittesenjogosult személyek:
Név: Fazekas László Albert
Beosztás: Géptermi létesítmény üzemeltetési osztályvezető.
Telefonszám: +3617954468
Mobiltelefon szám: +36205553858
E-mail cím: fazakas.laszlo@nisz.hu
es
Név: Versényi Attila
Beosztás: Senior gépterem üzemeltető mérnök
Telefonszám:
Mobilielefon szám: +36704516894
E—mail cím: versenyi.attila®nisz.hu.
-

1S.14.Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesílése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
15.1-15.2
pontban
meghatározott
kapcsoIattartója/te~esítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak. hogy a
15.1-15.2 poiilhan meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében bekövetkező változás
nem igényel szerződésmódosítást. elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstő 1 hatályos.
[I

15.15. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Értesítés)
szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
-

írásban igazolt személyes átadással,

-

tértivevényes ajánlott levélben,

-

visszaigazolt e-mailben vagy

-

visszaigazolt telefax útján

—

megküldött értesítés.

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

—

l5.17.Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések meglcüldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések
16.12.Az Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.
16.13.Jelen szerződés f’ószövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.14.Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
l6.15.Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek
egymást írásban tájékoztatni.
16.l6.Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefiiggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
1 6.17.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. to~~rvéi~y
az irányadók.
—

—

16.1 8.A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják cl.
16.19.1-la bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanam~ak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről. Vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is Ic fog mondani.
vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó Vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.20.Felek megállapodnak. hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú előírásával
vagy dokumentumával ellentétes lenne. akkor a megsértett szerződéses rendelkezés helyébe minden
-

12

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.
-

16.21 .Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írtak alá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú mefléldet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

Műszaki leírás
Ajánlattételi lap
Nyilatkozat a Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), illetve szakemberek jegyzéke
A Kbt. 125. * (7) bekezdése szerbti meghatalmazás

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
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MŰSZAKI LEÍRÁS
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs és Szolgáltató Zrt.
Kormányzati Adatközpont és Infrastruktúra Üzemeltetési Igazgatóság,
Balázs Béla utcai informatikai szolgáltató központot ellátó
UPS helység klimaberendezéseinek amortizációs cseréje

Be~/erzé% célja:
UPS helyiségek hűtését ellátó 2 db 14kW-os klímaberendezés leszerelése, valamint ezen
berendezések pótlása 2 db 25 kW teljesítményű kisipari mennyezeti központi vezérléssel ellátott
split klíma berendezéssel folyamatos Üzemi hűtés fenntartásával a kivitelezés alatt.
A ki’ itelezés hehe:
NISZ Zrt., 1094 Budapest, Balázs Béla u. 35.

N’

-

-

-

-

-

eres Ajúnlattevő által elvégzendií feladatok:
Szakszerűen lebontja a cserére kijelölt 2db 14 kW-os klímaberendezést, ás elszállítja a NJSZ
képviselője által meghatározott raktárba (paritás: Budapest).
Lebontja a berendezéseket összekötő csővezetékeket és kábeleket és elszállítja azokat.
Beszerzi a 2 db 25 kW teljesítményű kisipari mennyezeti split Idíma berendezést.
A kivitelezés alatt tartalék split klímát helyez üzembe a helyiség folyamatos hűtésének biztosítása
érdekében
Kialakítja a beltéri egységek felszerelésére alkalmas helyet.
Szükség esetén átalakítja a kültéri egységek tartószerkezetét, vagy Új tartószerkezetet készít.
Felszereli a kültéri és beltéri egységet és kiépíti a kettő közötti esővezetéki és elektromos
kapcsolatot.
A megfelelő légtechnikai könyökidom és rács segítségével biztosítja, bogy a beltéri egység hűtött
levegője a helyiség padlójárajusson, és onnan töltse Fel a helyiséget hideg levegővel.
Az új készülékek cseppvíz elvezetését csatlakoztatják a meglévő eseppvízhálózatra.
Csatlakoztatja a berendezéseket a csőhálózathoz, elvégzi a szükséges nyomáspróbát,
vákuumszivattyúzást, feltölti a rendszert hűtőközeggel
szükség esetén pótolja a hiányzó
mennyiséget.
Elektromosan beköti a berendezéseket. Uj szervíz kapcsolókat helyez cl. Szükség esetén cseréli a
berendezéseket ellátó elektromos hálózat védelmi berendezéseit a készülékek teljesítményének
megfelelően.
Beüzeineli a berendezéseket, kitölti ás átadja a berendezések dokumentumait
Szivárgás vizsgálati tervet majd szivárgásvizsgálatot végez és dolomentálja azt.
-

-

-

iki’ ~iin I~ejár~i~:
Ajánlattevő részére Ajánlatkérő helyszíni bejárási lehetőséget biztosít a megalapozott ajánlat
elkészítéséhez.

A telepítendő új klímaherendezéssel szem ben (áinasztot( kZi’eklmén’ ek:

-

Hűtési teljesítmény legalább 25 kW
hiverteres szabályzással a hűtési teljesítmény legalább 7 kW-ra lecsőkkenthető
Kültéri egység engedélyezett üzemeltetési hőmérséklete -15 és ±50 ‘C között van
Hosszúság kisebb, mint 900mm
Szélesség kisebb, mint 1650mm
Magasság kisebb, mint 400mm
Központi vezérlés biztosítja a tartalék gép automatikus váltását.
A vezérlés lehetőséget biztosít a később kiépítendő épületfelügyelettel való kommunikációra.

Ata (Jail (lő do ku m entu niok

—
—
—
—
—
—
—

magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítást,
gyári gépkönyveket és magyar nyelvű fordításaikat
próbaüzem teszt eredmények,
átadás-átvételi jegyzőkönyv,
szivárgás vizsgálati eredményének dokumentumai
CE minősítések,
szükséges kopóalkatrészek, tartalék eszközök listája.

Üzem biztonság:
Az átalakítási munkák alatt az UPS helyiségeket folyamatosa hűteni kell. A kivitelezés alatt
tartalék split klímát kell üzembe helyezni a helyiség folyamatos hűtésének biztosítása érdekében.
Két berendezés üzemen kívül helyezése ugyanazon időintervallumban nem megengedett, mivel
tartalékberendezést is kell biztosítani a helyiségek hűtésére. AZ UPS berendezések védelméről
fokozottan gondoskodni kell, így porral járó tevékenység csak helyi porelszívás alkahnazásával
végezhető.

Jőtállás ós szerviz:

36 hónap jótállás a rendszer minden elemére
Jótállási idő alatt teljes körű helyszíni szerviz és karbantartás, mely a gyártói előírások szerinti
ellenőrzéseket, beállításokat, szükséges segédanyagokat, a kiszállási és munkadíjat tartalmazza
Ajánlattevő 7/24 óra rendelkezésre állású ügyelet tart fent, mely telefonon és írásban (email) is
elérhető.A karbantartások rendszeressége: negyedévenként, vagy sűrűbben, ha a gyártó azt írja
elő.

Hibaelhárítás megkezdése a bejelentéstől számított S órán belül a hét minden napján és
ümiepnapokon is.
Ajánlattevő 7/24 órás rendelkezésre állású telefonos elérhetőséget tart Fent a hibabejelentések
fogadására

[ci

2. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE
AJÁNLATTÉTELI LAP

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
ajánlatkérő által indított, „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. Kormányzati Adatközpont és
Infrastrultúra Üzemeltetési Igazgatóság, Balázs Béla utcai informatikai szolgáltató központot
ellátó UPS helység klímaberendezéseinek amortizációs cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás
Ajánlattevő neve: IT Klima Service Klímaszerelő és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: ‘

2091 Etyek, Margaréta köz 2.

~11enszo1gáltatás
Sorszám

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Memiyiség

STULZ
MHI
mennyezetről füg
geszthető klíma
kW
hűtési
teljesítménnyel,
épűletfelügye-letre
csatlakozatható
modullal

darab

2

Berendezések
konipletten
szállitva, telepítve
és
beüzemelve,
anyagés
munkadíjjal, első
éves
szivárgásvizsgálatt
al és a Nemzeti
Klímavédelmi
Flatóság
oldalán
történő
regisztrációval.
jelenlegi
klímák
bontásával

tétel

2

Nettó
egysegar
.

‚

5sszege
(nettó
EIUF-ban
negadva)*

-

2

2 194 658 Ft

1 527 027 Ft

‘Közös ajúnlattétel esetén valamennyi közös ajánlauevó nevét és székhelyét meg kelt adni.

4 389 315 Ft

3 054 055 Ft

3

Garancia idő alatt
teljes
körű
helyszíni szerviz
(csak garanciális
hibák esetén) és
karbantartás
negyedévente,
3
éven
keresztül,
kiszállási díjjal

alkalom

12

54 500 Ft

654 000 Ft

—

Mindösszesen ajánlati ár~

8 097370 Ft ±
ÁFA

A megajánlott terméket/szolgáltatást 27% ÁFA terheli.
*

Kérjük az itt megadott árat szerepeltetni a Felolvasólapon (1. sz. melléklet)
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3. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cég/egyzéknek megfeleloen):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
IT Klima Service Klímaszerelő és Karbantartó IT Klirna Service Kft.
Korlátolt Felelősségű Társaság
Cé~ie~vzék
szám,
egyéb
07 09025249

EV

szám,

Adószám: 13505378-2-07

működési

engedély
szám,
bírósági
szám (meW&lelő aláhúzandó):

nyilvántartási

szám,

Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai
Név: Kalló Péter

Beosztás: okieveles gépészmérnök, projektmenedzser

Telefonszám: 06 20 944 6851

E-mail cím: kallopeter@itklima.hu

Cím
Székhely (o;wzág, irányítószám, város, utca, házszám):
2091 Etyek, Margaréta köz 2.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 39.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 39.
Cégnév: IT Klima Service KIt.
Számlázási cím (ország, írónyítószám, város, utca, Izázszáin):
2091 Etyek, Margaréta köz 2.
Számlavezető bank
Neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme: HUF
10701128-44537809-51100005
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-Ó
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(1)]:
XIII/A. fejezet, l69.~.(h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVIL NEM
fejezet, 169.~p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
NEM
Milyen tevékenység alapj án:
KATA
[2012.
törvény]: NEM

évi

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapj án:

CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
IGEN
NEM

Dátun
Cégszerű aláírás:
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4. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Keszult
1-lely:
Dátum:
Jelen vannak
Vállalkozói Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokornmunikáeiós
Szolgáltató Zrt.

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

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ jóváhagyója)

Termélclszolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telepbelyére 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 arcbivált 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 s:eró’désben meghatáro:ott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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számú melléklet a

.

nyüvántartási Számú szerződéshez

A szeizodes alairasakor ismert alvallalkozo(k), szakemberek jegyzeke
1.

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

2.

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

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában rnegnevezett alvállalkozó(ka)t.
3.

A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek
Szervezet neve’
Szervezet székhelye/címe’
Szervezet feladata’
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/személy
igénybevételre került
Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.
4.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesitett alvállalkozók:
a) Alvállaikozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladatw
b) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó széMielye/címe
Alvállalkozó feladata’

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
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Aláírás

2

Csak abban az esetben lesi a szerződés része, ha a Kbi. óS.

~9) bekezdése szerinti eset fenn~ll.

