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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

a NISZ Nemzeti lnfokoinmunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
cégjegyzékszáma: 01-10-041633
adószáma: 10585560-2-44
számlavezető bankjának a neve, címe: K&H Bank Zrt. 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
bankszámlaszáma: K&H 10403239-0027 1 83-0000000 1
önálló aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató,
mint megbízó (a továbbiakban: „Megrendelő”)
és
NetQuality Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 2013 Pomáz, Somogyi-Bacsó u. 7/A.
cégjegyzékszáma: 13-09-087058
adószáma: 12591183-2-13
számlavezető bankjának a neve, címe: CIB Bank Zrt. 1027 Budapest, Medve utca 4-14
bankszámlaszáma: 10700024-25426308-51100005
önálló aláírásra jogosult képviselője: PálE Sándor
mint megbízott (a továbbiakban: „Szállító”)
(a Megrendelő és a Szállító a továbbiakban együttesen: Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1.

A szerződés megkötésének előzményei:

1.1
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 3. része (Kbt. 122/A. ~ (I)
bekezdésszerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kiterjesztése (KKIR2) EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 projekthez kapcsolódó rack
szekrények, kábelek és UPS-ek beszerzése” tárgyban.
1.2
A Megrendelő a beérkezett ajánlatokat elbírálta és a Kbt. 71. ~ (2) bekezdésének a) pontja
alapján a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési
eljárás vonatkozásában a jelen szerződést.
1 .3.A jelen szállítási szerződés részét képezik az alábbi dokumentumok:
I .Műszaki leírás
2. Egységár táblázat
3. Teljesítést igazoló bizonylat (Tm)
4. Partner nyilatkozat
1.4. Ajelen szállítási szerződés részét képezik fizikai csatolás nélkül az alábbi dokumentumok:
1. a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
2. a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás (amennyiben
releváns);
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3. a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat És annak hiánypótlása (amennyiben
releváns);
1.5. A szerződés értelmezésénél sorrendben a Szerződés rendelkezéseit, a Szállító ajánlatát, az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezéseit kell figyelembe venni.
1.6. Felek rögzítik, bogy Jelen szerződés az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(továbbiakban: EKOP) programból, az EKOP-I.1.4-2013-2013-0001 azonosító számú, „A
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” megnevezésű projekten
belül kerül finanszírozásra. A támogatási intenzitás mértéke 100%.
Szállító a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja a szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását, valamint az
elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai IJniós és magyar
jogszabályt és a Támogatási szerződés tartalmát.
1.7. Felek rögzítik, hogy „Eszköz” alatt a Műszaki leírásban szereplő összes terméket értik.
2.

A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Szállító vállalja, hogy jelen szállítási szerződés mellékletét képező Műszaki
leírásban meghatározottaktiak megfelelő mennyiségű és minőségű új, gyári csomagolású eszközöket
leszállítja ás a kapcsolódó szolgáltatásokat teljesíti.
Szállító vállalja, hogy az általa leszállított termékeket Megrendelő tulajdonába adja az egyéb
kapcsolódó feladatok (helyszínre szállításával, forgalomba hozatalával és jótállással) ellátásával.
Megrendelő köteles a megrendelt és a szerződésnek mindenben megfelelő árut átvenni, a kapcsolódó
szolgáltatásokat ellenőrizni és azok szerződésszerű teljesítése esetén az 5. pontban meghatározott
ellenértékét megfizetni a Szállító részére.
3.

A szerződés terjedelme

A Szállító kötelezettséget vállal az Ajánlattételi Felhívásban,
Dokumentációban meghatározott szállítások és feladatok elvégzésére.
4.

valamint

az

Ajánlattételi

A szerződés teljesítésének határideje, módja, a teljesítés helye:

4.1. Jelen szerződést a Felek a szerződés aláírásának napjától 30 napig tartó határozott időtartamra
kötik.
4.2.
Az átadás-átvétel során felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá (a csatolt TIB minta
alapján), 2 példányban, amelyből I eredeti példány a Megrendelőt, I eredeti példány pedig a Szállítót
illeti meg.
4.3.
Amennyiben az eszközök a szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban foglaltaknak nem
vagy nem teljes mértékben felelnek meg, illetőleg az eszközök egyértelmű azonosításra nem
alkalmasak, akkor Megrendelő az átvételt megtagadhatja, amelynek indokát, a hiányosságokat, hibákat
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvben kell rögzíteni továbbá a hiányosság/hiba
kiegészítésének/kijavításának határidejét is.
A jegyzőkönyvben rögzített határidőig Szállító köteles a hiányosságokat, hibákat kiegészíteni, illetve
javítatni és az átadás-átvételt Újra kezdeményezni.

4.4.
Az átadás-átvétel során a Szállítónak át kell adnia az összes, a Műszaki leirásban
meghatározott dokumentumot, de különösen az alábbiakat:
-

-

eszközök műszaki dokumentációja l-l példány, magyar vagy angol nyelven
gyártói adatlap (magyar nyelven), l-l példány
jótállásijegy(ek)
tanúsítványok (amennyiben releváns).

4.5. Az eszközöknek a Megrendelő által megjelölt szállítási helyszínekre történő szállítása és a
füvareszközről történő lerakása, a teljesítési helyen történő elhelyezése a saját költségére és veszélyére
a Szállító kötelezettsége.
4.6. Megrendelő képviselője a megadott időpontban köteles a teljesítési helyen tartózkodni és az
eszközöket átvenni.
4.7. A Szállítónak, képviselőinek, szakembereinek a szerződés teljesítése során be kell tartania a
szerződés teljesítése tekintetében releváns jogszabályokat (tűz-, munkavédelem stb), és biztonsági
előírásokat. A fenti jogszabályok megszegésével a Megrendelőnek okozott kárért Szállító a Ptk-ban
foglalt kártérítési szabályok szerint felel.
4.8. A termékek elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv
keltéig a Szállítót terheli, majd pedig ezt követően a termékek átadásával a termékek tulajdonjoga
valamint a felhasználáshoz szükséges valamennyi jog, illetve fenntartási kötelezettség a Megrendelőre
száll át.
5. A szállítói díj, fizetési feltételek:
5.1. Felek megállapodnak, hogy a szállítói díj a következő:
nettó szállítói díj:, 23360 800,-Ft + ÁFA, azaz Huszonhárommillió
nyolcszáz forint ± ÁFA.

háromszázhatvanezer

-

5.2. Szállító kijelenti, hogy az ajánlatában megadott egységárakat a szerződés időtartama alatt
fenntartja. Szállító nem jogosult az ajánlatában megadott egységárak növelésére, módosítására a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
5.3. Felek megállapodnak, hogy a szerződéskötés, a számla kiállítása és a számla kiegyenlítése magyar
forintban történik. Felek megállapodnak, hogy Szállító I (egy) számla kiállításár jogosult a szerződés
szerződésszerű teljesítését követően.
5.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a szerződés teljesítését követően jogosult az adott
szállításra vonatkozóan a számláját benyújtani az aláírt teljesítés igazolás (Tm) egy másolatával
együttesen.

5.5. Az ellenérték kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő
teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt követően, a megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás
alapján kiállított számla szerint a Kbt. 130. *• (1) és (4) @-ában, a Ptk. 292/B. (1)-(2) bekezdésében és
a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően kerül sor. A NISZ Zrt. részéről
teljesitésigazolásra jogosult személy: szakmai részről Szilvási István, a projekt részérről Dömötör
Csaba.
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5.6. Szállít6 tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett feladatok
szerződésszerű teljesítését követően benyújtott számla nettó ellenértékének kifizetésére az EKOP
1.1.4-2013-2013-0001 számú projekt terhére, un. „szállítói fmanszírozás”-sal kerül sor, amelynek
során a nettó érték a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a szállítónak kerül megfizetésre.
A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szerződés szerinti díjat a
Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez (kifizetésre
köteles szervezet) történő beérkezését követően a Kbt. 130. (1), (4), és (6) rendelkezései, valamint a
4/2011 (1.28.) Korm. rendelet szerinti halasztott fizetéssel a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki
közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással, figyelemmel a Kbt. 130. ~ (1) és (4)
bekezdésében foglaltakra. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt,
mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel.
~.

A Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követően Megrendelő a számla ÁFA tartalmát
közvetlenül, az 5.13. pontban meghatározottak szerint utalja át a Vállalkozó részére. Ha a Megrendelő
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a
kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási
határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
5.7 A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát a Megrendelő nevére, a Megrendelő
központi iktatójába küldi.
A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
.
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezése,
VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát EKOP-1.1.4-2013-20130001), a NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zn. által megadott belső
azonosításra szolgáló szerződés számot, az EKOP támogatás mértékét forintban és
százalékos arányban
.
a Szállító két darab számlát állít ki, amelyet az EKOP támogatás prioritásának
arányában megbont: EKOP 1. prioritás 86,6100 és EKOP 3. prioritás 13,3900
.
fizetési határidőként a 30 napot,
.
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot
.
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
.
szállítói finanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell haladnia a nettó
egymillió forintot.
A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel
nem tartozik.
5.8. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57. * (lb)—(le) bekezdése alapján
a Szállító jogosult jelen szerződés támogatási szerződés terhére elszámolható összege 30° o-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés
finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) mint támogató, és a képviseletében Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.
-

A szállítói előleg igénylése alapján Szállító a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. *-ában foglaltaknak
megfelelően köteles eljárni.

5.9. Amennyiben Szállító előleget igényel, akkor az előleg elszámolása a számlában történik.
5.10.Fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot a Szállítónak
megfizetni.
5.11. Az ár a Szállítónak a szerződés teljesítéséhez szükséges a Dokumentációban és az Ajánlatban
szereplő költségvetésben meghatározott valamennyi költségét és díját magában foglalja (különös
tekintettel a szállítás, jótállás stb. költségére), egyéb kiadást semmilyen jogcímen nem érvényesíthet a
Megrendelővel szemben. Szállító nem jogosult az ajánlatában megadott egységárak vagy a teljes
szállítói díj növelésére a teljesítés során.
5.12. A Szállító a számlaszámban bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
5. 13. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti elszámolás tekintetében irányadónak tekintik
a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet és a Kbt. 130. ~ (1), (4) és (6) rendelkezéseit.
6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás
6.1. Szállító szavatolja, hogy a leszállított eszközök megfelelnek az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban, a szállító ajánlatában, a magyar jogszabályokban szerepelő szabványoknak és a
műszaki előírásoknak, azok újak, első osztályú minőségűek és rendeltetésszerű használatra
alkalmasak.
6.2.nSzállító a leszállított eszközökre, valamint annak alkatrészeire a sikeres átadás-átvétel napjától
számított 36 hónap jótállást vállal és köteles az erről szóló jótállási jegyet legkésőbb az átadás-átvétel
napján Megrendelő részére átadni.
6.3.A fentieken túlmenően a jótállási, szavatossági igények érvényesítése a mindenkor hatályos
jogszabályoknak megfelelően történik.
6.4. Amennyiben a Szállító jelen szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben nem, vagy
nem megfelelően teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével neki felróható okból késedelembe esik,
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett
megrendelés nettó ellenértékének (nettó szállítói díj) 1%-a, összesen maximum a nettó szállítói díj 20
°o-a lehet. Amennyiben a Szállító késedelme a 10 napot meghaladja, akkor Megrendelő jogosult a
szerződéstől írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
6.5. Hibás teljesítés esetén a Szállító ugyanolyan mértékű kötbért köteles fizetni, mint a késedelmes
teljesítés esetén azzal, hogy a Szállító a hibás teljesítési kötbért arra az időre köteles megfizetni, amely
a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a
megfelelő teljesítésig eltelt. Kétszeri hibás teljesítés esetén, vagy a Szállító a hibát az előírt határidőn
belül nem javítja ki, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával
elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
6.6. Amennyiben a Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy egészben nem
teljesíti, a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási kötbér
mértéke a s lítói díj 25 0 o-a.

7.

Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:
Név: Dömötör Csaba
Telefonszám: ±36204806230
e-mail: csaba.domotor@nisz.hu
Szállító részéről:
Név: Pálfi Sándor
Telefonszám: ±36209672658
e.mail:spalfi®netquality.hu
A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely körülményről
haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
8.

A szerződés megszűnése, elállás

8.1. A szerződés a Felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével megy teljesedésbe, a
határozott idő lejártával szűnik meg.
8.2.Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali hatállyal
felmondhatja.
8.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, ha a Megrendelő a szállítói
díjat határidőre nem fizeti meg. A Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha
a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a jelen szerződésben meghatározott feladatait a
Megrendelő által tűzött póthatáridőben sem teljesíti jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően.
8.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szállító részéről különösen, ha a megadott eszközöket nem
a megadott mennyiségben, minőségben vagy határidőben (póthatáridőben) szállítja le.
9.

Jogviták rendezése

9.1. Bármely vita eldöntésére, amely a szerződésből vagy azzal összeüiggésben, annak megszegésével,
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az Ajánlatkérő
székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
9.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályok irányadók.
9.3. Felek rögzíteni kívánják, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre,
ezért a közszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell jelen
szerződés módosítására és megszüntetésére.
10. Egyéb rendelkezések
10.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi, hogy a szerződés megvalósulásának
ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy elvégezze, amelyeket erre jogszabály
jogosít, illetve köteles. Ilyen szervek különösen a projekt támogatója,, a fejezetek ellenőrzési
szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar Allamkincstár, az Allami
Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék. Fentiek

értelmében a Szállító köteles minden segítséget megadni, a helyszíni vizsgálatokon jelen lenni. A
Szállító kötelezettséget vállal arra, bogy a Megrendelő rendelkezésére bocsát valamennyi, jelen
szerződésben nem nevesített, de a projekt támogatója, vagy bármely más, ellenőrzésre jogosult szerv
által megkövetelt, illetve a projekt elszámolásához szükséges dokumentumot.
10.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani
ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon
ha
a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25° o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem
felel meg az 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel
meg az 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
-

Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.3. Megrendelő és a Szállító tudomásul veszik, hogy a szerződés tárgya közbeszerzés teljesítéséhez
kapcsolódik, Így a szerződés ellenértékének kifizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 36/A. ~ -ának (1) bekezdését kell alkalmazni. A szállító részére havonta nettó módon számított
200 000 forintot meghaladó összeget a megrendelő abban az esetben fizet ki ha
a) a Szállító bemutat, átad vagy megküld 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő
együttes adóigazolást,
vagy
b) a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
10.4.

A Megrendelő a Kbt. 125. * (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat írja elő:
a) a szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek az 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
10.5. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi
korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely
magában foglalja az alkotás átdolgozására vonatkozó jogot. Szállító tudomásul veszi, hogy
Megrendelő a Támogató részére ezen alkotásokat ingyenes biztosítja.
10.6. A szerződés teljesítése során a Felek tudomására jutott információk, amelyek a másik fél üzleti
tevékenységéhez, termékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a
Felek bizalmasnak minősíti. Ezen bizalmas információkat a Felek mással nem közölhetik,
nyilvánosságra nem hozhatják.
10.7. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján kötött szerződés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5 (öt) évig megőrzi.

Jelen szállítói szerződés 8 oldalból áll és 4 példány egymással szó szerint megegyező, eredeti
példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és I példány a Szállítót illeti.
Felek képviselői jelen Szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2013. augusztus
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Megrendelő
Szabó Zoltán Attila
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
NISZ Ncn’zcti Infokommunikiciös SzoIgáIInt6
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budaj~cst, Csokwxai utca 3.
26.

Szállító
Pálil Sándor
NetQuality Kereskedelmi
és Szolgáltató KR.

MŰSZAKI LEÍRÁS
Rack ás egyéb kiegészítő” beszerzés paraméterei:
Nyertes Ajánlattevő az alábbi műszaki specifikációnak megfelelő termékek szállítását kell vállalnia.
Az alábbi szekrényekből kell 18 db-ot szállítani:
o
Géptermi szerver rack, elöl hátul profil sínekkel (19”), szintező lábakkal
• Belső szerelési magasság legalább 22 Unit
• A szekrények méretei: 600 mm széles és 1000 mm mély
.
A szekrények elöl és hátul is zárható perforált ajtóval rendelkezzék.
• tetőbe szerelhető ventilátor, hőmérséklet érzékelővel (opció)
.
A szekrényeket mindkét végén oldalfallal le kell zárni. (Side panel)
.
A szekrények fóldeléséhez szükséges készlet szállításra kell kerüljön
o
A szekrényekben a kétoldali betápláláshoz 2 db 1 fázisú 32 A-es hálózati elosztó panel
kerül elhelyezésre (PDU). A PDU-k betáplálása 1EC309 1 P 32A-es csatlakozóval
(minimális hossza 3 m), vagy direkt módon történik. Mindegyik PDU-nak legalább S
db Cl 3-as valamint 1 db Cl 9 csatlakozóval kell rendelkeznie.
90 db hálózati csatlakozó kábel C13-C14, hossza 2 m
20 db Cl 9-C20 csatlakozó kábel, hossza 2 m
18 db (Szekrényenként 1 db) UPS, 2 db szerver és egyéb kritikus eszközök ellátásához,
legalább 3000 VA teljesítménnyel. Az UPS csatlakozása (C20) az egyik oldali PDU-hoz
történik.

Az Szünetmentes tápellátást biztosító UPS elvárt spec~kációja:
.
1 1 fázisú UPS
.
Névleges bemeneti feszültség 220-240 V AC
.
Legalább 3000 VA teljesítmény
.
Rack-be szerelhető, szükség esetén akkumulátorblokkal bővíthető
.
Tartásidő 2000 VA en legalább 8 perc
.
Kettős konverziójú, online
.
Kimeneti teljesítménytényező: legalább 0,9
.
1-latásfok legalább 95% (online, kettős konverzió esetén)
.
Legalább 4db C13 csatlakozási lehetőség a szünetmentes fogyasztók számára
.
Bemeneti csatlakozás C20 (16 A)
.
Távoli monitoring és lekapcsolási lehetőség
.
Öndiagnosztika
.
Automatikus belső bypass, meghibásodás esetén
.
EPO csatlakozás
.
Beszerelő kit
.
Tanúsítvány: CE (IEC EN62040-2)
.
SNMP és WEB —es elérés (kiegészítő kártya)
.
legalább I db USB port szerver leállításához
.

‘1

Garanciális feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, hardver
garanciáját az átadás-átvételtől számított legalább 36 hónap az alábbi feltételeknek megfelelően:
.
A meghibásodott eszközöket Ajánlatkérő szakértői cserélik a felhasználóknál és a
meghibásodott eszközöket tárolják, és a hibát bejelentik Ajánlattevőnek.
.

Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben telefonos és email
alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.

.

A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé

.

A meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek el kell szállítania és a javítást saját telephelyén
kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul működő eszközöket vissza kell szállítania arra a
telephelyre, ahonnan eredetileg elszállította.

.

A nyertes ajánlattevő bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszaszállítja a megjavított
és hibátlanul működő eszközt.

.

A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kelt lennie a
szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.

•

A nem javítható eszközöket nyertes Ajánlattevőnek cserélnie kell az előzőekben rögzített 15
munkanapon belül.

2.sz melléklet

Megrendelt termékek és szolgáltatások, valamint árlista

.

‚

Mennyiseg

‚

.

‚

Nettó egységá r
(Ft)

Nettó összá r
(Ft)

‚

18

db

Rack szekrény

786400

14155200

90

db

C13-C14, 2 méter hosszú csatlakozó

3 200

288 000

20

db

C19-20, 2 méter hosszú csatlakozó

6 500

130 000

18

db

UPS

488200

8787600

Összesen (nettó):

‚4’

Termek megnevezese

‘

.

Mennyisegi egyseg

23 360 800
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NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIOS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen TB aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen TB jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméketiszolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be
a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: I
a szerződésben meghatározott e~éb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft:

Devizanem:

I

‚

Erték:

I

Esedékessége
(dátum):

NISZ Nem:cti lnfokoinmunibíciós S:olgzílr itó Z~írtkönicn Működő R&vényuír~íg
1081 Budape~r,C~okonaiu.3 Teleím: +361-459420) Fax: +36.l-303-10’)
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NEMZETI
INFOKOMMUNIKACIOS
SZOLGALTATÓZRE

4.számú

mellékelt

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
NetQuality Kereskedelmi és Szolgáltató Kit.

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
NetQuality Ki’.

Cé2ie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb szám 1309-087058 (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: 12591183-2-13
Kapcsolattartó adatai
Név: Pálfi Sándor

Uniós adószám: HU12591 183
Beosztás: ügyvezető ig.

Telefonszám: +36209672658
E-mail cím: spath@netquality.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2013 Pomáz, Somogyi-Bacsó u. 7/A
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2013 Pomáz, Somogyi-Bacsó ii. 7 A

Cégnév: NetQuality Kft.
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 2013 Pomáz, Somogyi-Bacsó u. 7 A
Számlavezető bank

CIB Bank Zn.
Bankszámla száma: 10700024-2542630851100005
Neve:

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
beirni, amelyik sor vonatkozik a parinerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 1 69.~.(p,g,)]:
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: nem

Önszámlázás [áfa tv. I 69.*.(1)]:

KATA [2012. évi CXLVII.

KIVA [2012. évi CXLVII.

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

törvény]:

törvény]:

Fordított adózás [áfa tv.
169.*.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:

Dátum:2013. 08. Q’~
Cégszerű aláírás:
NetQuallty Kit
2013. Pomáz, Somogyi Baesó a 7/A
Bank: 10700024.25426308.51100005
Adószáxn: 12591183.2-13

w

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

