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„]3eköltöző rendszerek speciális igényei — A minisztériumok informatikai rendszerének
beköltöztetéséhez szükséges géptermi környezet biztosítása”

1.rész

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: Bancsies Ferenc vezérigazgató
mint Vevő, (a továbbiakban: Vevő)

másrészről
SzániHEAD Számitástechnikai és Szolgáltató Mt.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 95.
Cégjegyzékszám: 01-09-070055
Adószám: 10415618-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20340494-00003285
Képviseletében eljár: Kádár István József ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. Vevő „Beköltöző rendszerek speciális igényei — A minisztériumok informatikai
rendszerének beköltöztetéséhez szükséges géptermi környezet biztosítása” tárgyban a Kbt.
harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban Vevő Eladót nevezte meg
az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen Adásvételi szerződést kötik a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás 1. része 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 felbívását és 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 és a kötelezettségek teljesítése
során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.~ (5) bekezdése szerint szokásjog
és üzleti gyakorlat alkalmazását.

1.4. Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés és mellékletei aközöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, így a jelen szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások
hatályukat vesztik.
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1.5. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen 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.

2. A szerződés tárgya:

2.1. Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig tulajdonba adja, leszállítja a jelen szerződés I.
számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben gyártmány és típus szerint nevesített
termékeket az alábbi mennyiségben:

Megnevezés Darabszám

Adatközponti Rack-be szerelhető elektromos áram 100
elosztósávok (Power Distribution Unit, továbbiakban PDU

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

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1. A szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és miiidkét Fél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.
3.2. Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített termékeket jelen szerződés hatályba lépésétől számított 49 naptári nap alatt kell a Vevőnek
átadnia. A Vevő az előteljesítés lehetőségét biztosítja a szerződés hatályba lépését követően.
3.3. A teljesítés helye: Eladónak ajelen szerződés szerinti eszközöket a Vevő 1148 Budapest, Róna
u. 54-5 6 szám alatt található központi raktárába kell leszállítania.

4. A teljesítés módja

4.1. Eladó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

4.2. Amennyiben valamely Félnél a jelen szerzödés 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. Eladó a Kbt. 65. ~ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, illetve a
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szervezeteket, szakembereket.

4.4. Eladó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók és szakemberek, mint
teljesítési segédekjelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek felsorolásra

4.5. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül 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, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.6. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében már
nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét), valamint az
alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.

4.7. 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.’

4.8. 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 ajelen szerződés teljesítésébe
általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájámlásuk arányában elszámol. Vevőt
fizetési kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

4.9. 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 1’) 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 k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

4.10. 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).

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

5. TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁTVÉTELÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

5.1. Vevő a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás keretében
veszi át. Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi és minőségi átvételből áll.

5.2. Eladó a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban,
vonalkóddal, leltárszámmal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni,
hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Eladó jelen szerződés teljesítése keretében a
jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállítja a Vevőnek ajelen szerződés
1. számú mellékletében (műszaki leírás) részletezettek szerint.

5.3. Eladó valamennyi termékhez köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi
dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra
vonatkozó okmányokat, valamint aműszaki leírást Vevő részére átadni, illetőleg elektronikus úton Vevő
számára elérhetövé tenni. Amennyiben az eszközökre vonatkozóan értelmezhető - át kell adnia Vevő
részére I db driver telepítő készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt.

‚ Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. * (9) bekezdése szerinti eset fennáll.



5.4. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, a termékek leltári számmal való ellátása.
Eladónak a terméken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy
annak üzemszerű működést ne zavarja, a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja
le és az eszköz a leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz
leállítására, megbontására a leltár során).

5.5. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő
két munkanapon belül Fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott
kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre boesátásával kapcsolatos
kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.6. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt munkanappal írásban, elektronikus úton
értesíteni Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját és Vevő központi raktárát a szállítás
időpontjáról jelen szerződés 15. pontjában megadott értesítési címen. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő legkésőbb hatodik
munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére
és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.7. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója és Vevő
központi raktára részére (niszkozpontraktar~nisz.hu) a jelen szerződés 15. pontjában
meghatározott értesítési címre elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xlsI.xlsx) megküldeni
ajelen szerződés mellékletét képező, Eladó által kitöltött Összerendelő táblázatot (továbbiakban:
Osszerendelő táblázat), melynek valamennyi leszállított termék vonatkozásában az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:

• termék megnevezése,
. termék gyártói termékkódja,
. tennék gyári száma,
. termék leltári száma,
o termék egyéb, eszköztípusrajellemző azonosítója (IMEI szám, MAC address)

Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó mintájajelen szerződés melléklete.

Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti Összerendelő
táblázatot nem küldi meg a Vevő kapcsolattartója és Vevő központi raktára részére.

5.8. Amennyiségi átadás-átvételre Vevő 3.3. pontban megjelöltbudapesti telephelyén kerül sor. Vevő
a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás keretében a teljesítés
helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben
Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a
következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek)
őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.9. Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Vevő képviselője részére. A
Szállítólevélen Fel kell tüntetni a szerződés számát.

5.10. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a Szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a Szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát,
- a leszállított mennyiség megegyezik-e az 5.7. pontban meghatározott összerendelő listával,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le

(szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám szerint),
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott előírásoknak (ideértve az előírt

tartozékok meglétét),



- Eladó a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat
átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét (ielen szerződés 5.3.
pontja)

Vevő nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét Eladó tanúsítja, illetőleg
amelyekre a jótállás kiterjed.

5.11. Vevő a mennyiségi átvételt a Szállítólevél aláírásával igazolja.

5.12. A Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le

(szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám szerint),
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a Szállítólevélen feltüntetett memiyiséggel,
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg az 5.7. pontban meghatározott összerendelő listával
- a leszállított termék nem Felel megjelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott előírásoknak

(ideértve az előírt tartozék hiányát is),
- a Szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű használathoz

szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus helyét, (Jelen
szerződés 5.3. pont)

5.13. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Vevő

megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.14. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre ajelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt átadás-átvétel
időpontját Vevő jogosult meghatározni és annak legkorábbi időpontja az eredménytelen átadás-átvételt
követő nap lehet. Az ismételt sikertelen átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének
alkalmazása mellett (10.3.) jogosult elállni a szerződéstől.

5.15. A mennyiségi átvételtkövetőenlegfeljebb 10 munkanapon belül minőségi átvétel keretében Vevő
meggyőződik arról, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki leírásban foglalt paramétereknek.

5.16. A minőségi átvétel lezárásaként az 5.16. pontban megjelölt határidőn belül Vevő igazolja, hogy
a mennyiségileg átvett termékek megfelelnek-e a műszaki leírásban meghatározott, elvárt
követehnényeknek.

5.17. A minőségi átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:

- az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
- Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
- Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átvétel sikeres volt-e,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.18. Vevő a termék minőségi átvételét megtagadhatja, amennyiben a termék a minőségi átvétel során
nem felel meg a műszaki leírásban előírt követelményeknek.



5.19. Amennyiben Vevő a minőségi átvételt megtagadja, jegyzőkönyvben rögzíteni kell az át nem vett
termék(ek) azonosító adatait (típus, gyártmány, gyári szám) az átvétel megtagadásának pontos indokát.

5.20. A sikertelen minőségi átvételt követően Vevő köteles 1 munkanapon belül értesíteni Eladót a
minőségi átvétel megtagadásáról, továbbá köteles átadni részére az 5.20. 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.

5.21. Az ismételt minőségi átvételre egyebekben az 5. pont vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni azzal, hogy az ismételt sikertelen minőségi átvételt követően Vevő a meghiúsulás
jogkövetkezményének alkalmazása mellett (10.3.) jogosult elállni a szerződéstől.

5.22. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségéttanúsítják,
illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

6. Teljesítésigazolás

6.1. Eladó jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés I. számú
mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletében tételesen felsorolt eszközök átadás-átvétele
sikeresen lezárult, valamint Eladó átadta Vevőnek ajelen szerződés 5.3. 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 csatolni kell a Teljesítést Igazoló Bizonylathoz. A Teljesítést Igazoló
Bizonylatban egyértelműen rögzíteni kell ajótállási határidő kezdetét.

7.1. Ajelenszerződés tárgyát képező eszközök egységárait jelen szerződés 2. számú meUéklete tartalmazza.

7.2. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg, a KÖFOP
LO.0-VEKOP-15-2015-00005 számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a
költségek csökkentése érdekében” című projekt keretében.

7.3. Jelen szerződés nettó vételára (jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak,
egységárak alapján) 23 057 000- Ft ± AFA, azaz huszonhárommillió-ötvenhétezer forint ± általános
forgalmi adó.

7.4. Eladó a jelen szerződés és Műszaki leírásban meghatározott feladatai teljesítését követően, a
Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján összesen 1 darab számla kiállítására jogosult, ide
nem értve az előlegszámlát.

7.5. Jelen szerződés 2. számú mellékletében valamint a 7.3 pontban meghatározott díjak a szerződés
időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.

7.6. A 7.3 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
felszáinítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

8. Fizetési feltételek



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

8.2. Eladó a jelen szerződés 7.3. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt szerződésszerű
teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú
melléklet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek.
A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről
egy számla kiállításárajogosult projektenként.

8.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 számú
„Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című
kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül Eladónak
kerül kifizetésre banki átutalás útján. A támogatás intenzitása 100%.

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

8.5. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4.sz. melléklet) kitöltött formában.

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

8.7. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a számla
Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

8.8. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezését, TESZOR’ számát,

b) a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
I) a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3)
g) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
h) a számlán szerepeltetni szükséges a projekt azonosítószámát: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-

2015-00005.

8.9. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő
felelősséggel nem tartozik.

8.10. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

8.11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében



irányadónak tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

8.12. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és annak
ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet
119. *-a alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

8.13. A szállítói előleget — ÁFA nélküli összeg tekintetében— (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz
történő benyújtásán keresztül) az Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az
értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek
hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

8.14. Szállítói előleg igénylésekor Eladó, az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása
tekintetében a Kormányrendelet 118/A. * (2a) bekezdése szerint köteles eljárni. Szállítói előleg
igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére
kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a
2015. évi CXLHI. törvény 134. * (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. * (1) bekezdése szerint
más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A * (2a) bekezdés b) pontjának
figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előleg visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő
dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Aszállítói
előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra.

8.15. A Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő
5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.

8.16. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.

8.17. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt 3 napon belül
írásban értesíteni.

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

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

8.20. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 8.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

8.21. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontj a szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csöldcentésére alkalmasak.

8.22. A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Vállalkozó köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között
jogsegély igénybevétele nélkül.

8.23. A szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

8.24. A számlához a Kbt. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott iratokat és további kötelező



mellékletet képező „Licencinformációs adatlap”-ot (5. számú melléklet) kitöltött és aláírt formában
mellékelni kell.

8.25. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

9. Jótállás, jogszavatosság

9.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a gyártó által biztosított teljes körű
jótáHást (garanciát) vállal ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint. Ajótállási
idő kezdete a termékek minőségi átvételének az időpontja. A jótállás ideje: 24 hónap.

9.2. Vevő hibabejelentését Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:

B-mail cím: ugyelet~szamhead.hu (0.00 — 24.00 óráig minden nap)

Telefonszám: ±36 30 944 2422 (0.00 — 24.00 óráig minden nap).

9.3. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított tennékek 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.

9.4. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő jelen
szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizáija.

9.5. Eladó kijelenti ás 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.

9.6. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal ás 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
ajelen 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 j ogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.

9.7. 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 szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik
fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden
olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Amennyiben Eladó jelen szerződésben ás 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.

10.2. A késedelemi kötbér mértéke a késedeleml-l0 napja alatt, naptári naponként 0,5 %‚ a késedelem
11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér
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alapja a késedelemmel érintett termék nettó értéke. A késedelmi kötbér a jótállás keretében
meghatározott határidők vonatkozásában is alkalmazandó.

10.3. Jelen szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén Eladó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 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.

10.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazonjogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

10.5. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak ajogosult 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.

10.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Jelen szerződést Eladó a szerződésben meghatározott esetkörökön kívül felmondással nem
szüntetheti meg.

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

11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést — 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.

11.4. Vevő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést felmondhatja,
vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstöl elállhat.

11.5. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követőenjut
tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.6. 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 fehnondás
esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.

11.7. 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 el vagy, ha
a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el valamint, abban az esetben, ha a szerződő
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fél olyan magatartást tanúsít, mely a további együttműködést kizárja.

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

11.9. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azoimali hatályú felmondás esetén a
szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12. Összeférhetetlenségi nyilatkozat

12.1. Felek kijelentik, hogy:

.. Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem 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
sért ené.

.. Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines 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.

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

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.

13.2. Felek 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 részinformáeiók, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatja.

13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukrajutott üzleti titkot megőrizni, minden,
bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

13.4. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

13.5. 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.

13.6. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és csak
olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.

13.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

13.8. Az Eladó és az Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei munkavégzésük
megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni ( számú
melléklet).

‚‚



13.9. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult —

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

14. Vis major

14.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedeLmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major
eredménye. Ajelen 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 és szállítási
embargó. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia sz Eladó tevékenységével és a
bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.

14.2. Vis major esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Eladónak tovább
kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben sz észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

14.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a szerződés nem teljesített
részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy sz Eladóhoz erről írásos
értesítést küld.

15. Kapcsolattartás, értesítések

15.1. Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásrajogosult:

a) Vevő részéről:
Név: Babócsy László
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: ±3617957092
Mobiltelefon szám: ±36309613482
E-mail Cím: baboesy.laszlo~nisz.hu.

b) Eladó részéről:
Név: Kádár István József
Beosztás: ügyvezető
Telefonszám: ±36 1 204 4228
Mobiltelefon szám: ±3620910 8404
E-mail Cím: istvan.kadar@szamhead.hu

15.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Név: Ádám Csongor.
Beosztás: fejlesztési ágazati igazgató
Telefonszám: ±3617957112
Mobiltelefon szám: ±36309767711
E-mail Cím: adam.csongorzsolt~nisz.hu

és

Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Telefonszám: ±3618964155
Mobiltelefon szám: ±3630 1821688
E-mail cím: varga.dezso~nisz.hu

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
12
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kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
15.1-1 5.2 pontban meghatározott kapcsolattartókiteljesítésigazoló 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.

15.4. 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.

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

15.6. 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.

16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

16.1. Az Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmáról.

16.2. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni.

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

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

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

16.6. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog — különös tekintettel a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény —

az irányadók.

16.7. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják cl.

16.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog 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.

16.9. 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
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 szöveg szerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb
jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.

16.10.Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Vevő, I példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írtak alá.

1. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Ajánlattételi lap
3. számú melléklet Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
S. számú melléklet A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k), illetve szakemberek

jegyzéke
6. számú melléklet Ósszerendelő táblázat

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példánybanjóváhagyólag írják alá.

Dátum3Gtt/2020.~ ~ 2020. ~

Banesics Ferenc Kádár István József
vezérigazgató ügyvezető

NISZ Zrt. SzániHEÁD Kft.
Vevő Eladó

..
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1. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ
NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Beköltöző rendszerek speciális igényei —

A minisztériumok informatikai rendszerének
beköltöztetéséhez szükséges géptermi környezet biztosítása

1. részajánlat - PDU beszerzés

Műszaki mefléklet

Készítette a Géptermi Létesítmény Üzemeltetési Osztály

Budapest, 2020.



A beszerzés tárgya

A beszerzés célja Ajánlatkérő meglévő eszközei bővítéseként 100 darab Rittal DK 7955.233 típusú,
vagy ezzel műszakilag megegyező, adatközponti Rack-be szerelhető elektromos áram elosztósávok
(továbbiakban PDU), valamint szállítani kell a megajánlott PDU fizikai összeszereléséhez és a 1 9”-os
Rittal TS IT 47 U magas rackszekrényekbe történő beszereléséhez szükséges minden alkatrészt,
illesztőmodult. Továbbá tartozékként leszállítandó, az eszközök felügyeletbe kötéséhez PDU-nként 1db
3m-es és 1db im-es, RJ45-ös csatlakozókkal szerelt Cat 6A patch kábel:

- összesen 100 db 509862 R&M cikkszámú 3m-es és
- összesen 100db 509858 R&M cikkszámú 1 m hosszú kábel.

Nevezett termékek szállítási címe Ajánlatkérő 1149 Budapest, Róna utca 54-56. alatti telephelye.

Általános rendelkezések

Gyártósemlegesség

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 védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 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.

Ajánlattételi elvárások

Minden Ajánlattevőre vonatkozóan

Azonosító Követelmény

1 Ajánlatkérő az Ajánlattevőtől a műszaki dokumentáció 1. pontjában
meghatározott, cikkszámmal részletezett típusú termékek megajánlását kéri. Ettől
eltérő ajánlat esetére a műszaki leírás az alábbiakban részletesen tartalmazza a
műszaki egyenértékűség követelményeit. Az egyenértékűségi követelményeknek
való megfelelés bemutatására tételes megfelelőségi nyilatkozatot szükséges
benyújtani.

2 Ajánlattevő rendelkezzen magyarországi és magyar nyelvű hiba bejelentési
lehetőséggel.

4 A megajánlott réz patch kábel rendelkezzen gyártói szabványossági nyilatkozattal,
melyekből legalább típusonként egyet szállításkor át kell adni ajánlatkérőnek.
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Kérttől eltérő terméket megajánló Ajánlattevőkre vonatkozóan

Amennyiben Ajánlattevő nem a műszaki dokumentációban szereplő gyártói cikkszámú termékeket
ajánlja meg, a beszerzési dokumentáció tartalmazza a műszaki egyenértékűség igazolásának
követelményeit. Az egyenértékűségi követelményeknek való megfelelés bemutatására minden
Ajánlattevőnek tételes megfelelőségi nyilatkozatot szükséges benyújtani.

Műszaki megfelelőségi egyenértékűség táblázatok

Következő táblázatok tartalmazzák azokat a műszaki egyenértékűségi paramétereket, amelyeknek a
megajánlott termékeknek meg kell felelni és akkor szükséges tételesen igazolni, ameimyiben a
megajánlott termékek eltérnek a kiírásban szereplő cikkszámoktól.

Egyenértékűségi táblázat PDU-kra vonatkozóan

Áramellátás
legyen.

3 Jótállás PDIJ-ra és réz patch kábelekre:
Az Ajánlattevónek biztosítania kell a megajánlott termékekre teljeskörű gyártói
jótállást. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.
Teljeskörű gyártói jótállás 24 hó
Hibabejelentés lehetősége a hét minden napján 0-24 óra között
Hibabejelentés visszaigazolása 4 órán belül
Helyszíni hibaelhárítás megkezdése 8 órán belül
• Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási
kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a
meghibásodás javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét
Ajánlattevő viseli,
. a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így
különösen a javítás díját, kiszállási díjat—az Ajánlattevő viseli.

K-01

K-02

Felhasználhatóság Az ajánlott PDU adatközponti, ipari felhasználásra (7/24h-365
nap), folyamatos üzemre tervezett kivitelűnek kell legyen.
Az ajánlott PDU három fázisú, 32A-es kivitelűnek kell, hogy

Elektromos A PDU IEC 60309 32A 3 PH (1EC309 32 A 3 fázis) csatlakozóval
csatlakozó tínusa szerelt kivitelűnek kell. hogy legyen.
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Elektromos
csatlakozókábel
hossza

K-04 3m

K-OS Kimenetek PDU, hat mezőt tartalmazzon egyenkénti, 16 A-es
osztása ás túláramvédelemmel.
áramvédelme

K-OS Kimeneti aljzatok 6 darab 1EC320 C19-es és 24 darab IEC32O C13-as
típusai és csatlakozóaljzattal szerelt kivitelű legyen
mennyisége

K-07 Fizikai Minden ajánlott eszköznek átalakítás nélkül beszerelhetőnek
kompatibilitás kell lennie garancia és támogatás vesztése nélkül az

Ajánlatkérőnél használatban lévő, 19”-os, 47 U 600mm x 1200
mm Rittal TS IT 47 U magas rackszekrényekbe a szükséges
illesztő KIT-ek alkalmazásával.

K-OS Fizikai kialakitás A PDU egységek rack unitokban való elhelyezése nem
megengedett, ezért olyan kivitelű elektromos energia
szétosztó eszközök elfogadottak, amelyek rackben való
rögzítése a rack unitokon kívül, vertikális elrendezésben
történik. Az elhelyezés mód nem akadályozhatja a szekrény
belsejéhez való rendeltetésszerű hozzáférést és IT
kábelvezetést. A rack rendszerbe való beavatkozás,
módosítás, annak megsértése nem megengedett.
Méretek nem haladthatják meg a következő dimenziókat:
Szélesség: 45 mm
Mélység: 63 mm
Hosszúság: 1630 mm

K-O9 PDU ház anyaga alumínium
K-b Elektromos és PDU épületfelügyeleti rendszerbe köthető legyen fázisonkénti

elektronikus áramméréssel, grafikus kijelzővel. A kijelzőn leolvashatónak
kompatibilitás, kell lennie a fázisonkénti pillanatnyi áramerősségnek és
funkciók teljesítményfelvételnek. A szállított eszköznek támogatnia kell

az Ajánlatkérőnél üzemeltetett Rittal RiZone felügyeleti
rendszerbe történő automatikus integrációt.

K-il Védelmi osztály IP 20
(IEC 60 529):

K-12 Környezeti Működési hőmérséklettartomány: +0 °C...÷45 °C
kondíciók: Tárolási hőmérséklet tartomány: -25 °C...-i-70 °C

Páratartalom (kicsapódás mentes): 10% -95 %
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Egyenértékűségi táblázat patch kábelekre vonatkozóan
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K-13 A réz patch kábel termékek egyféle gyártótól származzanak.

K-14 A réz patch kábelek köpenyén legyen a gyártó neve lézer gravírozással/printeléssel
feltűntetve.

K-15 A patch kábeleknek gyárilag szerelt és lemért kábelnek kell lennie.
K-16 A patch kábelek esetleges égés folyamán nem termelhetnek halogén gázt.

K-17 Minden réz patch kábel rendelkezzen törés gátlóval, amelyre utólag színkódok és
kihúzás gátlók helyezhetők.

K-18 Minden réz patch kábel csatlakozó dugó és a törés gátló kialakítása alkalmas legyen
utólagos, csatlakozás megbontás nélküli intelligens felügyeleti rendszer
kiszolgálásához való RFID érzékelők egyszerű, az adatfolyam megszakítása nélküli
felpattintására. Minden megajánlott patch kábel típusnak a befogadó rendszer által
meghatározott R&MinteliPhy típusú RFID érzékelő rendszerével kell kompatibilisnek
lenni.

K-19 A réz patch kábel átviteli sávszélessége minimum 500MHz legyen.
K-20 Teljesítendő ISO/IEC 11801 ed. 2.2 - Cat. 6A ISO, Class EA (500 MHz)

szabványok követelményeknek megfelelés
ISO/IEC 11801 ed. 2.2:June 2011 Category GA ISO
követelményeknek megfelelés
EN 50173-1:May 2011 Category 6A ISO követelményeknek
megfelelés
TIA 568-C.2 Category GA ISO követelményeknek megfelelés
IEC 61935-2:2010 követelményeknek megfelelés
IEC 60603-7-51 Cat. GA ISO követelményeknek megfelelés

K-21 Protection class IP 20
IP

K-22 PoE Yes
K-23 Connector class connector
K-24 Shielding shielded

connector (A)
K-25 Connector type RJ45

(A)
K-26 Category Cat. 6A ISO

connector (A)
K-27 Shielding shielded

connector (B)
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K-28 Connector type RJ45

(B)
K-29 Category Cat. 6A ISO

connector (B)
K-30 Cable type patch cord
K-31 Category Cat. 6A ISO
K-32 Shielding S/FTP
K-33 Jacket material LSFRZH
K-34 Cable jacket Zero-halogen, Flame-retardant

characteristics
K-35 Cable overall max. 6.0 mm

diameter
K-36 Conductor AWG 26/7
K-37 Numberofwires 8
K-38 Stranding 4 pairs
K-39 Wire type stranded wire
K-40 Color Code RAL 7035 Light gray
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2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Ajánlattételi lap

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint ajánlatkérő által indított, „Beköltöző rendszerek speciális igényei — A

minisztériumok informatikai rendszerének beköltöztetéséhez szükséges géptermi
környezet biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárás

Ajánlattevő neve: SzámHEAD Kit

Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Budafoki űt 95.

1. RÉSZAJÁNLAT

. Mennyisé Mennyiségi Nettó egységár ..Megnevezes ** g egység Ft / dl, Osszesen Ft

Rittal 7955.23 3 PDU 100 db 224 890 Ft 22 489 000 Ft

R&M 509862 - 3m hosszú 100 db 3 190 Ft 319 000 Ft
kábel

R&M 509858 - im hosszú 100 db 2490Ft 249000Ft
kábel

Összesen ár (nettó) 2: 23 057 000 Ft

2 Az itt megadott ár írandó a Felolvasólap „Ellenszolgáltatás Nettó ajánlati ár mindösszesen” sojába



N I S Z 3. számú melléklet a. nyilvéntartási számú szerződéshez
\FM7ÍTI INFOFCOMMUNII’ÁcIÓS
~‚/OIC4I fAIOZItT

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): SzámHEAD Rövid név (cégjegyzéknek ;negfelelően) SzámHEAD
Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Kft.
Társaság

Céaieavzék szám’ EV szám, műkodési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb 01-09-070055 szám
(megfelelő aláhúzandó)~

Adószám: 10415618-2-43 Uniós adószám: HU10415618

Kapcsolattartó adatai

Név: Kádár István Beosztás. ügyvezető

Telefonszám ±36209108404 E-mail cím istvan kadar@szamhead hu

Cím

Székhely (ország, írónyítószám, Város, utca, házszám):

Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki üt 95

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, Város, utca, házszám)

Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki út 95.

Vevőpartner esetében a kovetkezőket is Ici kell tolteni, amennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám)

Magyarország, 1117 Budapest, Budafoki út 95.

Cégnév: SzámI1EAI~ KR.

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: MKB Bank

Bankszámla száma 10300002-20340494-00003285 Bankszámla devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM
et kelt beírni, amelyik sor Vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
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Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. l69.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM NEM

elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169.~.(p,qj]: IGEN

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. l69.~.(n)]:

fejezet]: NEM VI. fejezet]:

Milyen tevékenység alapján: NEM
Milyen tevékenység alapján: NEM

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

Cégszerű aláírár

PH

Budapest, 2020
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4. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-10S1 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő
telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést
igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési
minősítés, más ) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a
teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a
teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott e~éb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

Készült
Hely: Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
WISZ (a T~ aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokominunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:
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5. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

4-------A-közbeszerzési cIjárásbon.nevesitett_ahLál1a1ke~ó(k).
Alvállalkozó nevw
AlváHalkozó székhelye/címe’
A.lváHalkozó feladntw

2r—~-A-kö~beszerzési-e1járásbrni ncvcsített, azalkalmaeság-igezelúsáha-bevent-alvMklkezó(k:
AJ’.áHaHcozó neve
AJ~ráflpHcozó székhelyc!címe
AlvállaHcozó feladatrr
Azon aHcalmassági lcövotohnóny megilevezése, melynek igazolásában alvállaflcozó részt
vett

Szerződő fél a szerződés teljosítésábe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t.
~

3.Aközbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szen’ezetek,
személyek

Szenrezet nevw
Szervezet szákhelye/eíme
Szervezet feladatw
Azon éttékelési szempont’részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szen~ezet’személy
igónybevételre ke~l

Szerződő fél a szerződés teljesítésábe köteles bevom~ a jelen pontjában megnovezett

1. A toljosítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállnikozúk:
a) AlvátlaHcozó neve
AlvállaHcozó székhelye/címe’

Alvállalkozó feladata

b) Alvallalkozo neve’
AlvúHaHcozó szélchelye/eíme
Ajvállalkozó feladata’

Nyilatkozom, hegy a jelen pontban nevesített alvállaflcozóQ) nem áH(nak) a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.

‚202

Aláírás

Csak abban az esetben lesz a szerződés része, ha a Kbt. 65. * (9) bekezdése szetinti eset fennáll.
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6.sz. melléklet

NISZ Zn. Szerzödésszáma.

Összerendelő táblázat

Sor Leltári Típusszám az Megnevezés Gyári szám Egyéb azonosító Főeszköz*
szá azonosító eszközön ( 1MM szám, I I N
m (Vonalkód) MAC Address)

*Ha Főeszköz oszlop “N-el jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a “Szülőeszköz leltári szám” oszloj
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