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Szerzodes nydvantartasi szatna: !.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
„TSM Oracle Exadata rendszer gyártói szoftver és hardver támogatása”
tárgyban
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Számlavezető pénzintézet, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Banesics Ferenc vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről a
Cégnév; Delta Systems Kft.
azonosító: 200224
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Cégjegyzékszám: 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-41
Bankszáinlaszám: 10402166-50485548-55481006
Képviseletében eljár: Szűcs Norbert Ugyvezető
és az
Cégnév: HumanoiT Informatikai Kft.
azonosító: 200367
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-938885
Adószám: 13606022-2-41
Bankszáinlaszám: 11711003-21239782-00000000
Képviseletében eljár: Boldog Árpád ügyvezető
és az
Cégnév: Inter-Computer-Informatika Zrt.
azonosító: 100039
Székhely: 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fsz. 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-044769
Adószám: 12857074-2-43
Bankszámlaszáni: 10700347-26594608-51100005
Képviseletében eljár: Bajzáth János Bence igazgatósági tag
és az
Cégnév: Invitech ICT Services Mt.
azonosító: 200747
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Cégjegyzékszám: 13-09-190552

~11

Adószám: 25836965-2-13
Bankszámlaszám: 10950009-00000005-03841526
Képviseletében eljár: Salkovics Zsolt kiemelt ügyfélmenedzser, Kalászné Rémiás Rita tenderiroda
vezető (ketten együttesen)
mint Vállalkozó (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző)
által TED 2017/S 104-207282 ill. KE-7607/20l7 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése” tárgyban (1. rész: x86 )
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás I. része eredményeképpen a Beszerző és a Vállalkozó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KMO1O5SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2022. január 26.
KM keretösszege: 90.000.000.000 forint + Áfa.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korin. rendelet (a továbbiakban: DKU rendelet)
2019. október 31-i és november l-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKU Zrt.) a KM-ben jogutódként a Beszerző
helyébe lépett.
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Vállalkozók közösen teljesítik. A
konzorciumi tagok egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés (a
továbbiakban: Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen
szerződést aláíró Vállalkozó, a Delta Systems Kft. meghatalmazás alapján a jelen szerződést a(z)
összes konzorciumi tag nevében hja alá.
—

—

A konzorciumi tagok kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.

2.

A szerződés tárgya:

2.1 A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A „TSM Oracle Exadata rendszer gyártói szoftver ás lzardver támogatása” tárgyú eljárásban
jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja ajelen szerződés L számú
mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és
árlista) szerint nevesített elemekből álló szolgáltatások biztosítását.
-

-

2.2 Ajelen szerződésben meghatározott szolgáltatások biztosítását és a számlakiállítást a Delta Systems
Kit, teljesíti.
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3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:

3.1
Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, hajelen szerződésben
meghatározott feladatait a Felek mindegyike teljesíti.
3.2
A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés minkét fél által történő aláírása, továbbá a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a 320/2015. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány)
kiadása.
A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány
hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő
lejártát követő napon.
3.3
Megrendelő, mennyiben a 3.2. pontban meghatározott feltétel nem teljesülne a szerződés
aláírásának napjáig, úgy haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót a 3.2. pontban foglalt feltételek
teljesüléséről (hatályba lépés napja) vagy annak meghiúsulásáról.
3.4
A gyártói támogatás biztosításának időtartama jogfolytonosan, a szerződés hatálybalépésétől
2020.12.21. napjáig tart. Megrendelő kijelenti, hogy a hardver eszközök és szoftverek vonatkozásában
a műszaki leírásban meghatározott napig rendelkezett gyártói támogatással.
3.5
Vállalkozónak a szerződés keretében biztosítandó hardver eszközökre és szoftverekre
vonatkozó gyártói támogatás igazolását, igazolásait, a szerződés hatályba lépését követő 30
munkanapon belül kell Megrendelőnek átadnia.

4.

A teljesítés helye:

4.1
A hardver eszközökre és szoftverekre vonatkozó gyártói támogatások biztosítására vonatkozó
dokumentum(ok) átadásának helye:
Elektronikus dokumentum esetén: Megrendelő kapcsolattartójának
LiccnceAclmiii(alnisz.hu: licensz(á~nisz.hu email címek.

email

címe

és

a

Papír alapú dokumentum esetén: 1135 Budapest, Csata utca 8..
4.2

A gyártói támogatás teljesítési helye:
a) Budapest, 1143 XIV. Hungária krt. 112-114.
b) 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

5.

A teljesítés módja, átadás-átvétel, teljesítésigazolás

5.]. Általános elvárások
5.1.1 Vállalkozó, jelen szerződés teljesítése keretében, sz 1. számú mellékletben (műszaki leírás)
meghatározott tartalmú, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint nevesített elemekből
álló szolgáltatásokat biztosítja Megrendelő részére.
5.1.2 Anennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza sz időben történő teljesítést, Úgy haladéktalanul írásban értesítenie kell a

Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Az értesítés megküldése
nem zárja ki a szerzödésszegésre vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazását.
5.1.3 Megrendelő Jelen szerződés teljesítése során biztosítja ajelen szerződés L számú mellékletében
meghatározott eszközeihez, rendszereihez a hozzáférést, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékig.
5.1.4 Megrendelő
minden szükséges, előzetesen egyeztetett esetben, a teljesítéshez szükséges
mértékben lehetővé teszi a támogatást nyújtó szakemberek belépését a jelen szerződés 4. pontjában
meghatározott helyszínekre.
—

—

5.1.5 Megrendelő köteles a jelen szerződés tárgyát képező támogatáshoz rendelkezésre bocsátani
minden olyan információt, adatot és dokumentumot, amely a tevékenység szakszerű és körültekintő
ellátásához szükséges. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon
adatoknak és infonnációknak a körét, amelyek a támogatás nyújtásához szükségesek.
5.1.6
Megrendelő köteles a gyártói támogatás során közreműködni és a szolgáltatásnyújtást
támogatni.
5.1.7 Vállalkozó kijelenti, hogy
szerződés teljes időtartama alatt
a jelen szerződésben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal rendelkezik.
—

—

5.1.8 Vállalkozó felel minden olyan hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatát nem a
jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesíti.
5.1.9 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner
Adatairól dokumentumot (lelen szerződés 4. számú melléklete).
5.1.10 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
5.1.11 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
5.2.

Gyártói support biztosítása

5.2.1. Vállalkozó a gyártói support körében köteles a műszaki leírásban részletesen meghatározott
tartalmú hardver eszközökre és szoftverekre vonatkozó gyártó támogatást biztosítani Megrendelő
részére.
5.2.2. Vállalkozó köteles a fent hivatkozott gyártói support igénybevételére vonatkozó jogosultságot
kétséget kizáróan bizonyító igazolást, igazolásokat a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt határidőn
belül, a 4. pontban megjelölt helyen Megrendelő részére átadni és a 3. pontban meghatározott módon, a
gyártói támogatás jogszerű igénybevételét biztosítani.
5.3.

T4jesítésigazolás

5.3.1. A teljesítésigazolás feltétele a jelen szerződés 5.2.2. pontja szerinti igazolás(ok) átadása és
szolgáltatás biztosítása, melyet Vállalkozó jelen szerződés 3.5. pontjában megjelölt határidőben köteles
Megrendelő részére átadni és teljesíteni.
5.3.2. Megrendelő az 5.3.1. pontban meghatározott dokumentum(ok) átvételét követően, a Kbt. 135.
~ (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül ellenőrzi, hogy a teljesítés megfelelő és jogszerű

teljesítés esetén, kiállítja és aláírja a Teljesítési Igazolási Bizonylatot (3. számú melléklet). Megrendelő
a Teljesítési Igazolási Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Vállalkozó a hivatkozott
dokumentumokat nem adja át megfelelően és/vagy a szolgáltatást nem biztosítja szerződésszerűen.
5.3.3. Megrendelőnek a Vállalkozó kezdeményezése előtt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfbgadta.
—

6.

-

lehetősége van a „teljesítve” státuszt

Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1.
Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
6.2.
Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. * (2) ás (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell aHcalmazni.
6.3.
Vállalkozó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt üzetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

—

—

6.4.
Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha magajárt volna el. Vállalkozó, hajelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek
e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

7.

A fizetendő ellenérték:

7.1.
A jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) árát, egységárát jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.
7.2.
Vállalkozót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján mindösszesen; nettó 26 186 700,- Ft ±
közbeszerzési díj ± áfa, azaz nettó huszonhatmillió-száznyolcvanhatezer-hétszáz forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.
7.3.
A 7.3 pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Vállalkozónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 7.2. pontban meghatározott nettó ár különösen
(termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a Forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás költségét, valamint
a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem
termékek sem a szolgáltatások esetén az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2% ± Ma. A közbeszerzési díjat Megrendelő az Vállalkozón keresztül fizeti meg. Vállalkozó
a közbeszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben
a Megrendelő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
—

—

7.4.
Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (7.3 pont) túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A
jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7.5.
Felek rögzítik, hogy az áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

8.

Fizetési feltételek:

8.1.
Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért a gyártói support vonatkozásában mindösszesen egy
számla benyújtására jogosult.
8.2.

A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

8.3.
Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében, az igazolt teljesítését
követően jogosult, amit a Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú
melléklet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Megrendelőnek. Megrendelő a Kbt. 27/A ~ alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is
az e invoice(~nisz.hu e-mail címen.
8.4.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat. A számla kiállítására és megfizetésére a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése
valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdéseiben meghatározottak alkalmazandóak.
8.5.
A számla szabályszerű kiállítása után az Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelő elektronikus számla
befogadás e invoice(á~nisz.hu e-mail címére icüldi.
8.6.
-

-

-

Vállalkozó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak, és elektronikus számla esetén 175. ~ szerinti
előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, TESZOR száma
mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni.

8.7.
Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlájának és mellékleteinek
(8.4 pont) központi iktatójába érkezésétől vagy a Megrendelő elektronikus számla befogadó e-mail
címére történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Vállalkozónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
8.8.
Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A fizetési
határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik.
8.9.
Vállalkozó nem fizet, illetve számol el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adókőteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).
8.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete

—
-

így különösen az adózás rendjéről
Megrendelő pénzügyi teljesítését

adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
8.11. Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.12. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.13. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a jelen szerződésben meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

8.14. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, eégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.
8.15. A Vállalkozó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését, a KM vonatkozó előírására
tekintettel, nem engedményezheti harmadik személyre.
8.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

9.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1
Amennyiben Vállalkozó, ajelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen vagy hibásan teljesíti, olyan okból, amelyért felelős, úgy az erre okot adó körülmény
jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően késedelmi, hibás teljesítési vagy
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

9.2
A késedelmi kőtbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó értéke.
9.3
Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési
kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési
kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja hibásan teljesített szolgáltatás nettó
értéke.
9.4
Jelen szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.
9.5
Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2 pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
9.6
Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vállalkozót
megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vállalkozói díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
9.7
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

9.8
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. * (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

10.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Vállalkozó szavatolja, hogy ajelen szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi
szolgáltatás teljesítésére, biztosítására a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben jogosult
és/vagy jogosított. Vállalkozó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nines olyan joga, így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjoga) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy
megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Vállalkozót
jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás
jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

-

-

10.2. Amennyiben harmadik személy Vállalkozónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Vállalkozót perbe hívni, Vállalkozó pedig köteles a perbehívást
elfogadni. Vállalkozó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi,
szabadalmi és egyéb harmadik Fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Vállalkozó
továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Vállalkozó valóságnak nem
megfelelőjogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
11.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.3. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy Megrendelő 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 el;
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi;
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja’
—

—

-

-

-

11.4. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Megrendelő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani.
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
Vállalkozó valamely jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében
felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott
határidőre nem teljesíti.
-

11.5. A szerződésszegés okán érvényesíthető kötbér alapját és mértékét jelen szerződés 9. pontja
tartalmazza.
11.6. Megrendelő a KM. 143. ~-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől eláilhat.
11.7. Megrendelő kötetes a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követőenjut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn,
ás ezért ki kellett Volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
11.8. Megrendelő jogosult és egyben kötelesjelen szerződést— haszükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy Megrendelő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal a Kbt. 143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

11.9. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal fetmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
11.10. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének időpontja a
felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.11. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.

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 nincs 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 nincs 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, Adatkezelés

13.1. Vállalkozó 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 részinfonuációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az arra
illetékes megtilthatja.
13.3. Vállalkozó a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat
köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles ajelen szerződés teljesítése során tudomásárajutott
üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a
teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a Megrendelőre hátrányos
következményekkel járna.
13.4. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
13.5. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.6. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő 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 Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
13.7. Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
13.8. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a
Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.
13.9. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.
13.10. Megrendelő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
adatbiztonságra vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekű adattal való
visszaélésre és az Üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU
adatvédelmi rendelet („GDPR”) értelmében Vállalkozónak kizárólag a jelen Szerződés teljesítésével
összefliggésben anonimizált információt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot
(ide nem értve a szerződés teljesítése során közreműködő kapcsolattartó személyek neve, telefonszáma
és e-mail címe), érzékeny adatot, különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével
összefüggő információt és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes
teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár
Megrendelőt terheli.
—

—

14.

Vis Major

14.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
14.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra
hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az erre okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, így
különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);

b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
O zendülés, rendzavarás, zavargások.
14.3. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.
14.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 14.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.
14.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll választása szerint —jelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major
miatt felmerült kárát.
—

15.

15.1.

Felek közötti kapcsolattartás
Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Megrendelő részéről:
Név: Imricsák László
Beosztás: Közlekedési informatikai platformok üzemeltetési osztályvezető
Telefon szám: ±3617954775
Mobiltelefon szám: +36302383429
E-mail cím: imricsak.laszlo@nisz.hu

b)

Vállalkozó részéről:
Név: Kiskartalyi András
Beosztás: Termékmenedzscr
Telefon szám: +36 1 437 5200
Mobiltelefon szám: ±36308309904
E-mail cím: Andras.Kiskartalyi~delta.hu

15.2.

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
a) Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató- helyettes
b) Név: Nagy Róbert
Beosztás: az üzemeltetési vezérigazgató-helyettes.

15.3. Felek a 15. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15. pontban meghatározott kapcsolattartója/teljesítésigazolója
személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 15. pontban meghatározott
kapcsolattartók!teljesítésigazolók 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. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 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 küldemény átvételére nyitva álló határidő lejártának napján kell kézbesítettnek
tekinteni.
—

—

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

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Jelen szerződés főszövegének és rnellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.2. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvényteleimé válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
16.3. Vállalkozónak és a Megrendelőnek 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.
16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefUggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog különös tekintettel a polgári
törvénykönyvről szóló 20fl. évi V. törvény és a közbes:er:ésekró7 szóló 2015. évi CXLIII. törvény
az irányadók.
—

—

16.6. Á jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

16.7. 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 le fog mondani, vagy
a kőveteléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen Jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.8. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, ellenkező esetben a KM-mel ellentétes
rendelkezés helyébe automatikusan, külön jogcselekmény (p1.: szerződésmódosítás) nélkül a KM
megfelelő rendelkezése lép.
16.9. Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 3 eredeti példányban
készült, melyből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

1. számú melléklet
2. számú melléklet
3.
4.
5.
6.

számú
számú
számú
számú

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

Műszaki leírás
Megrendelt termékek/szolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára,
ára (Aj ánlattételi lap)
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Nyilatkozat a Partner adatairól
Atláthatósági nyilatkozat
A Kbt. 136. ~ (2) bekezdúse szerinti moghQtalmazús4

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban jóváhagyólag hják alá.

Budapest, 2020.

..

‘(

Budapest, 2020.

. ~

SL
Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Megrendelő

Szűcs Norbert Delta Systems Kft.~
ügyvezető
1134 BudapesL,
Delta Systems Kft~óbert Károly krt. 7ü-74.
a közös ajánlattevők nevében
Vállalkozó

NLZ~ ~4”inz~tj I”fokommunik’~6a Szoleujta~
~*á~k~i

1 ‘i~ I

M~i~zöd5 ~tészvönytápj~~’
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‘ Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része, ha Vállalkozó külrnldi adóilletőségű
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NISZ

NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

TSM Oracle Exadata rendszer gyártói szoftver és
hardver támogatása
Műszaki leírás
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1.
Tárgya: TSM Oracle Exadata rendszer gyártói szoftver és hardver támogatásának
meghosszabbítása
2.
Igényelt szolgáltatás leírása: TSM Nemzeti Tengelysúly Mérő rendszerhez nyújtott
szolgáltatások Oracle adatbázisainak a részét képezi az Oracle Exadata rendszer. Ennek a
rendszernek a redundáns kiszolgálásához tartozó gyártói hardverek azok gyártói hardver
támogatás meghosszabbítása szükséges az alábbiak szerint.
•
o

o

.
.

Szolgáltatással kapcsolatban elvárt támogatási időszak munkanapokon 8
17 óra
között.
Támogatási idő alatt szükség szerinti beavatkozás, esemény kezelése. Amennyiben a
hibabejelentés támogatói időszakon belül megtörténik, akkor a támogatási időn belül
bejelentett hibák esetén az SLA szintek teljesülését biztosítani kell, akkor is ha a
támogatási időn túlnyúlik a teljesítés.
A támogatási szolgáltatást helyszínen, valamint távoli eléréssel lehet biztosítani
(helyszíni jelenlét az Ajánlatkérő szakembereivel való együttműködés ás hatékony
probléma megoldás miatt preferált).
Szolgáltatás nyújtása során együtt kell működni az Ajánlatkérő szakembereivel.
Minden tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kimutatás készítése a tárgyhónapban
megvalósult szolgáltatásokról, valamint az időszak során elvégzett tevékenységről,
ezek megküldése Ajánlatkérő által kijelölt kapcsolattartó felé.
—

Ajánlattevő feladata: A műszaki leírás 6. pontjában megadott Oracle Exadata eszközök
gyártói konfigurációihoz érvényes gyártói support szolgáltatás biztosítása.
3.

Szolgáltatásnyújtás helye: Budapest közigazgatási határán belül, az Ajánlatkérő által
a rendszer üzemellési helyszínein.
Üzemeltetési helyszínek:
a. NAV gépterem (Budapest, 1143 XIV. Hungária krt. 112-114)
b. Wigner Data Center WDC 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós Út 29-33

4.

A szolgáltatási sziMt követelményei:

Az Ajánlatevőnek rendelkeznie kell OPN tagsággal (Oracle PartnerNetwork)
Az eseménykezelés során az alábbi minőségi követelmények betartásával kell eljárni:
Rendelkezésre állás hibabejelentések fogadása munkanapokon: 08—17 óra között
Hibabejelentés visszaigazolása ás a javítási munka megkezdése:
.
1-es Súlyossági Hiba esetén —4 óra
.
2-es Súlyossági Hiba esetén —Sóra
.
3-as Súlyossági Hiba esetén következő munkanap
—

Megoldási idő hibás alkatrész csere ideje:
A BCS szolgáltatás keretein belül a fenti gyártói leírások alapján kizárólag az Oracle Support
által történt hiba beazonosítását és a csere szükségességének jóváhagyását követő hibás
alkatrész cserére vonatkozó idők:
-
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.
.

1-es Súlyossági Hiba esetén —6 óra az Oracle support jóváhagyását követően
2-es Súlyossági Hiba esetén —24 óra az Oracle support jóváhagyását követően

Súlyossági szintek meghatározása:
Kritikus hiba: (Si) A TSM Nemzeti Tengelysúly Mérő rendszer gyártói hardverek valamely
komponensének (eszközének) olyan hibája, amelyre megkerülő megoldást nem tud ajánlani
az Ajánlattevő, és amely az Ajánlatkérő normális üzletmenetét jelentős mértékben
akadályozná (példa: a funkciót biztosító modulok működése leáll, adatvesztés fordul elő; a
rendszer működése a használhatatlanságig lelassul; a rendszer a teszt alatttöbbször leáll vagy
újraindul).
Súlyos hiba: (52) A TSM Nemzeti Tengelysúly Mérő rendszer rendszer gyártói hardverek
komponensének (eszközének) olyan hibája, amely az Ajánlatkérő normális üzletmenetét
megnehezítené, késleltetné (példa: üzleti műveletek végrehajtás nem működik).
Egyéb hiba: (53) A TSM Nemzeti Tengelysúly Mérő rendszer rendszer gyártói hardverek
komponensének (eszközének) minden nem kritikus vagy súlyos besorolású hibája.
5. A szolgáltatás időtartama:
jogfolytonosan, a szerződés hatályba lépésétől
2020.12.21-ig. 2019.12.21-én járt le a támogatási szerződés.
6.

A támogatandó Oracle Exadata eszközök gyártói konfigurációi a következők:

Termék megnevezés — metrika
Exadata Database Machine X6-2: model family
Exadata Database Machine X6-2 HC Eighth Rack
SWITCH,ENET,WS-C4948E-F-S,CISCO CATALYST,BACK TO
FRONT COOLING
X6-2,1U DATABASE SERVER,ED X6
ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON
X6-2L,2U HALF POP, HIGH CAPACITY SERVER (FOR 1/8
RACK),EDX6

db

Serial Number

I
I
I

CAT2O2OSB4U
1631NM10X4
AK00377536

I

RACK42U-I200 W/HEAVY DUTY PAL
X6-2L,2U HALF POP, HIGH CAPACITY SERVER (FOR 1/8
RACK),EDX6
X6-2L,2U HALF POP, HIGH CAPACITY SERVER (FOR 1/8
RACK),EDX6
ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,WJNEW KONTRON
X6-2,IU DATABASE SERVER,ED X6
Exadata Database Machine X6-2: model family
Exadata_Database_Machine_X6-2:_model_family
Exadata Database Machine X6-2 HC Eighth Rack
SWITCH,ENET,WS-C4948E-F-S,CISCO CATALYST,BACK TO
FRONT COOLING
X6-2, I U DATABASE SERVER,ED X6
ASSY,IB-SW,NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON
X6-2L,2U HALF POP, HIGH CAPACITY SERVER (FOR 1/8
RACK),EDX6

1

I63INM7I2L
2047RTNI632RB0022

I

1631NM711H

I
I
I
I

I63INM7IIU
AK00377057
I62ONMIOM6
AK00378 166

I
I
I

CAT2Q17SIR8
I 632NM I 09P
AK00377032

I

1631NM7128

I

2O47RTN1629RB0074

I

I6IINM7OEW

I

I63ONM700V

RACK 42U-1200 W/HEAVY DUTY PAL
X6-2L,2U HALF POP, HIGH CAPACITY SERVER (FOR 1/8
RACK),EDX6
X6-2L,2U HALF POP, HIGH CAPACITY SERVER (FOR 1/8
RACK),ED X6
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ASSYJB-SW.NM2-36P MANAGED,W/NEW KONTRON
X6-2,IU DATABASE SERVER,ED X6
Exadata Database Machine X6-2: model family
Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support I Gb/sec and 10 Gb/sec dual
rate
Dual rate transceiver: SFP+ SR. Support I Gb/sec and 10 Gb/sec dual
rate

I
I
I

AK00377028
1631NM1 108
AK00378 153

4
4
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Ajánlattételi lap
(Megrendelt termékelclszolgáltatások megnevezése, mennyisége, egységára, úra)Ajánlati ár részletezése Delta
Svstenis hit.
KEl? kód
Termék (szolgáltatás)
Mcmiyiség,
Nettó egységár
Nettó összár (Ft)
(Termékazonosító)
megnevezése
mennyiségi
(Ft)
egység
Garancia kiterjesztés: Oracle
OPSOO2O
Premier Support ExaData
12 hónap
2 182 225,0
26 186 700,0
termékekhez
Osszesen ár (nettó)[1]
26 186 700,0
-

..

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA, valamint 2 % közbeszerzési díj +27 % ÁFA terheli.
[1] Az itt mc2adott ár íi-andó a Felolvasólap ..Nettó ajánlati ára mindösszesen” sorába
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Ct?
N I S Z

NISZ Nemzeti Infokommunilcációs

Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-]VY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0
TELJESITEST IGAZOLO BIZONYLAT
Keszult
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:

I

Megrendelő:
NISZ

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a T~ aláírója)

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

Nemzeti Infokommunilcációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szálhtólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., 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 benyújthatj a.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)
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6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NEMZETI INWKONIMUNIKÁCIC%
(;„LL’r’) iRT,

‘4”)’

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):

Delta Systems Kft.

Cé~ieeyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Rákóczi Béla

Uniós adószám: 11u13978774
Beosztás:Kiemelt ügyfélmenedzser

Telefonszám: +36309329254
e mail cím: Bela.Rakoczi@delta.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1134 Budapest, Róbert Károly körút 7074.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország irányítószáin, város, utca, házszám):
Megrendelő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:.
Számlázási Cím (ország irányítószám, város, utca, házszám):

__________________________

Számlavezető bank
Neve: K&HBank
Bankszámla száma: 10402166-50485548-55481006

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. l69.*.(l)]:
XJIIJA. fejezet, 169.*.(h)]: nem
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
nem
fejezet, 169.~.(p,gj]: nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: fejezet]: nem
tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: nem
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

KWA [2012. évi CXLVII.
törvény]: nem

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
nem

Kelt
Cégszerű aláírás
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Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata (minta)
Nyilatkozat az államliáztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt
a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.
2020

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

23 ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségröt szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külfötdi jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, apénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelözéséröl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerülésérőt szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározottellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati
joggal bírójogi személy,jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében aba,), bb) ás be) alpontszerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet ás a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
cc) vezető tisztségviselói megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhetye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettagállamábanvagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak akettös
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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6. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése sze~nti meghata1m~áu
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