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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött

- egyrészről —

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
cégjegyzékszáma: 01-10-041633
adószáma: 10585560-2-44
bankszámlaszáma: 10403239-0027183-00000001
önálló aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató),
mint megbízó (a továbbiakban: „Megrendelő”) és

- másrészről -

Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások
Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító; 100027
székhely: 1027 Budapest, Henger u. 2/B.
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma; 01-09-071867
adószáma; 10532782-2-44
képviseli: Rátkai Péter ügyvezető

és

99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200475
székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma; 01-09-876769
adószáma: 13854964-2-43
képviseli: Dongó Péter ügyvezető

és

SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító; 100194
székhely: 1117 Budapest, Budafoki Út 95/D.
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszáma: 01-09-070055
adószáma: 10415618-2-43
képviseli: Bodonyi László ügyvezető

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult
egyben kötelezett cég a Getronics Magyarország Informatikai és Kommunikációs
Megoldások és Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság.



közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között

(a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2013/S 81136374 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív és passzív
eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013” tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első (homogén kategória) része
eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban:
KM~

KJVI azonosító száma: KMO1 01-l ONETH1 3
KJVI aláírásának dátuma: 2013. szeptember 16.
KIvI időbeh hatálya: 2017. szeptember 16.

1.1 A jelen szerződés, a fenti KM azonosító számú keretmegállapodásos eljárás második
részeként lefolytatott, „Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése” című
projekt keretében „Wigner adatközpont hálózati rendelkezésre állás növelése” (EKOP
2.2.6-2013-2013-0001)” tárgyban verseny újranyitással lebonyolított központosított
beszerzési eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező
termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. .

1.2 A Megrendelő a beérkezett ajánlato(ka)t elbírálta és a Kbt. 71. * (2) bekezdés a) pontja
alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a jelen szerződést.

1.3. A jelen szállítási szerződés részét képezik fizikai csatolás nélkül az alábbi
dokumentumok:
l.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
2.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás
(amennyiben releváns);
3.a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása
(amennyiben releváns).

1.4. A szerződés értelmezésénél sorrendben a szerződés rendelkezéseit, a Szállító ajánlatát, az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezéseit kell figyelembe venni.

1.5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(továbbiakban: EKOP) programból, az EKOP-2.2.6-201 3-2013-0001 azonosító számú,
„Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése” megnevezésű projekten belül
kerül finanszírozásra. A támogatási intenzitás mértéke 100%.

Szállító a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri, a teljesítés során
figyelembe veszi, elfogadja a szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását, valamint az
elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és
magyar jogszabályt és a Támogatási szerződés tartalmát.
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1.6. Felek rögzítik, hogy „Termék” alatt a Műszaki leírásban szereplő összes eszközt és
licenszet értik.

1.7. Felek rögzítik, hogy a ‚.Szerződés” megnevezés alatt a Ptk. 6:23l.* szerinti jelen
Szállítási szerződés értendő.

2. A szerződés tárgya:

Jelen szerződés tárgya a szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározottaknak
megfelelő minőségű új, gyári csomagolású tentékek leszállítása, valamint a kapcsolódó
szolgáltatásokat teljesítése.

Szállító vállalja, hogy az általa leszállított termékeket Megrendelő tulajdonába adja az egyéb
kapcsolódó feladatok (helyszínre szállítás, gyártói támogatás és jótállás) ellátásával.

A leszállításra kerülő termékek csak új, gyári csomagolású, a szállítást megelőzően sehol nem
használt termékek lehetnek.

Megrendelő köteles 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, valamint az Ajánlati
Dokumentációban meghatározott szállítások és feladatok elvégzésére.

4. A szerződés teljesítésének határideje, módja, a teljesítés helye:

4.1. A termékek szállítási határideje: a szerződés hatálybalépését követő 45 nap.

Felek rögzítik, hogy Szállító a gyártói támogatást csak abban az esetben jogosult megkezdeni,
amennyiben a termékek szállítását szerződésszerűen teljesítette.

4.2. Szállító köteles a termékeket a Megrendelő 1106 Budapest Maglódi út 6. szám alatti
központi raktárába határidőben leszállítani. Megrendelő a központi raktárában munkanapokon
a termékek átvételét biztosítja, hétfőtől-csütörtökig 8.00-14.00-ig pénteken 8.00-12.00-ig
időszakban.

Szállító előteljesítésre jogosult.

Szállítónak legalább 2 munkanappal korábban tájékoztatnia kell a Megrendelőt a szállítás
konkrét időpontjáról.

4.3. A szállításhoz kapcsolódó átadás-átvétel során felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet
írnak alá, 2 példányban, amelyből 1 eredeti példány a Megrendelőt, I eredeti példány pedig a
Szállítót illeti meg.

Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:



a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett memiyiséggel,
Szállító Jelen szerződés 2. pontjában meghatározott típusú, gyártmányú terméket
szállította-e le,
Szállító a termékkel együtt a Jelen szerződés 4.5 pontjában meghatározott
dokumentumokat átadta-e.

A Megrendelő a termékek mennyiségi vizsgálatát követő átadás-átvétel után a Jelen szerződés
2. számú mellékletét képező Teljesítést igazoló bizonylatot a továbbiakban TIB — állít ki a
Szállító részére, amellyel Megrendelő igazolja, hogy az ahhoz csatolt mellékletekben (átadás-
átvételi jegyzőkönyv) szereplő részletezettségnek megfelelő termékeket a Szállító
leszállította. A TIB kiállításával a Megrendelő igazolja, hogy teljesítés a Szerződés szerinti
tartalonmak megfelelt.

A Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re vonatkozóan nyújthatja be. A számla mellékletét
együttesen kell, hogy képezze, ezen TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példánya.
Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be Megrendelőnek, az ezen eljárási
rendnek meg nem felelő számlát a Megrendelő jogosult visszaküldeni a Szállítónak.

Szállító továbbá köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés 3. számú
mellékleteként csatolni a „Nyilatkozat Partner adatairól” című dokumentumot rögzítve benne
a Szállító számlázási adatait, valamint az esetleges különös adózására vonatkozó
információkat.

4.4. Amennyiben a termékek a jelen szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban
foglaltaknak nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg, illetőleg a termékek egyértelmű
azonosításra nem alkalmasak, továbbá a 4.3 pontban foglalt ellenőrzés során az átvevő
hiányosságot tapasztalt, 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.

Ajegyzőkönyvben rögzített határidőig Szállító köteles a hiányosságokat, hibákat kiegészíteni,
illetve javítatni ás az átadás-átvételt újra kezdeményezni.

4.5. Az átadás-átvétel során a Szállítónak át kell adnia az összes alábbi dokumentumot:
- a termékek műszaki dokumentációja 1-l példány, magyar vagy angol nyelven

- gyártói adatlap (magyar nyelven), l-l példány

- jótállási jegy(ek)

4.6. A termékeknek a Megrendelő által megjelölt szállítási helyszínekre történő szállítása és a
fuvareszközről történő lerakása, a teljesítési helyen történő elhelyezése, a csomagolóanyag
elszállítása a saját költségére és veszélyére a Szállító kötelezettsége.

4.7. Megrendelő képviselője a megadott időpontban köteles a teljesítési helyen tartózkodni és
a termékeket átvenni.

4.8. A Szállítónak, képviselőinek, szakembereinek a szerződés teljesítése során be kell
tartania a szerződés teljesítése tekintetében releváns jogszabályokat (tűz-, munkavédelem stb),
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és biztonsági előírásokat. A fenti jogszabályok megszegésével a Megrendelőnek okozott
kárért Szállító a Ptk.-ban foglalt kártérítési szabályok szerint felel.

4.9. 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 száHítói díj, fizetési feltételek:

5.1. Felek megállapodnak, hogy Szállítót megillető ellenszolgáltatás teljes összege a 4. számú
mellékletben meghatározott árak alapján:

szállítói díj: 22.374.624,-Ft ± közbeszerzési díj + ÁFA, azaz Huszonkettőmillió
háromszázhetvennégyezer-hatszázhuszonnégy forint ± közbeszerzési díj + általános
forgalmi adó.

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% ± Afa.

5.2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés megkötése, a számla kiállítása és a számla
kiegyenlítése magyar forintban történik.

5.3. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító egy darab számla benyújtására jogosult, a
szerződésben meghatározott összes feladat maradéktalan, szerződésszerű teljesítését
követően, az 5.6. pont előírásainak megfelelően. A számlának meg kell felelnie a 2000. évi C.
törvény 167 *-ában foglaltaknak. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.

5.4. 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), (4) és (6) ~-ában és a
4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően kerül sor. Szállító —

tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36/A *-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő a Vállalkozó
számláját kizárólag az Art. 36/A *-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítése esetén
jogosult kifizetni.

A NISZ Zrt. részéről teljesítésigazolásra jogosult személyek: Kopcsányi Tibor igazgató,
Teller Gábor projektnienedzser.

5.5. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenység kapcsán elvégzett feladat
szerződésszerű teljesítését követően benyújtott számla nettó ellenértékének kifizetésére az
EKOP-2.2.6-20l 3-201 3-0001 számú projekt terhére, un. „szállítói flnanszírozás”-sal kerül
sor, amelynek során a nettó érték a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a szállítónak
kerül megfizetésre. Szállító tudomásul veszi, hogy a számla AFA tartalmát közvetlenül a
Megrendelő utalja át a Szállító részére a számla központi iktatóba történő beérkezését követő
15 napon belül, figyelembe véve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben és a Kbt-ben
foglaltakat. Amennyiben a Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan,
úgy Megrendelő a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
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visszaküldi a Szállítónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően
újrakezdődik.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a szállítói szerződés szerinti
díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez
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 (3)
bekezdésében foglaltakra. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a
Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel.

5.6 A számlakiállításával kapcsolatos követebnények:

A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
központi iktatójába küldi.

A Szállító tudomásul veszi, bogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését,

VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát EKOP-2.2.6-2013-
2013-0001), a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott
belső azonosításra szolgáló szerződés számot,

. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot,

• a számlán Fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
. „szállítói” finanszírozás esetén a számla nettó értékének meg kell haladnia az

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.

5.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. ~ (lb)-<le) bekezdése
alapján a Szállító a szerződés összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésére. Szállító tudomásul veszi, bogy jelen szerződés fmanszírozásában és annak
keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt ta~a, mint
támogató, és a képviseletében Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

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

5.8. Amennyiben Szállító előleget igényel, akkor az előleg elszámolása a számlában történik.

5.9. Az ÁFA kifizetése kapcsán fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles a Ptk. szerinti
késedelmi kamatot a Szállítónak megfizetni.
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5.10. Az ár a Szállítónak a szerződés teljesítéséhez szükséges — a Dokumentációban és az
Ajánlatban szereplő költségvetésben meghatározott — valamennyi költségét és díját magában
foglalja. Az ár tartalmazza különösen a tartozékok, kiegészítők árát, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek), a kiszállítás díját, a
csomagolás, a csomagoló anyagok elszállításának, valamint a gyártói támogatás és jótállás
költségét. Szállítót a jelen Szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás,
költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen Szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti
meg. Szállító nem jogosult az ajánlatában megadott egységárak növelésére a teljesítés során.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótáflás, gyártói támogatás

6.1. Szállító szavatolja, hogy a leszállított termékek 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. Szállító a leszállított termékekre, valamint annak alkatrészeire a sikeres átadás-átvétel
napjától számított 12 hónap (1 év) 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. A jótállás esetében a következők az irányadóak a teljesítés során:

Szállító köteles a hibabejelentéseket 4 órán belül visszaigazolni Megrendelő felé.

Szállító köteles a “Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás” biztosításkeretében
csereeszközt biztosítani az Ajánlatkérő 1149 Budapest, Róna utca 54-56. telephelyén, amely a
meghibásodott termékekkel teljesen mértékben megegyező.

Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás azt jelenti, hogy amennyiben délután 3 óra
előtt indul cl a cserefolyamat, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha délután 3 óra
után a következő munkanapon kerül feladásra a termék.

A meghibásodott termékeket Szállító köteles elszállítani az Ajánlatkérő 1149 Budapest, Róna
utca 54-56. telephelyéről.

Szállító köteles a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára biztosítani a
szervizszolgáltatást Úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.

6.5. A gyártói támogatás esetében a következők az irányadóak a teljesítés során:

Szállító köteles gyártói támogatást biztosítania a termékek kiszállítástól számított 1 évig, a
termékek árába beleértve a műszaki leírásban foglaltak szerint.

6.6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek esetében a következők az irányadóak a
teljesítés során:



Az Ajánlatkérő által érvényesíthető kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy
hibásan teljesített teni~ék, illetve szolgáltatás nettó díja.

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 mértéke a késedelem 1-10. napja
alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális
mértéke 20%.

Amennyiben a Szállító késedelme a 20 napot meghaladja, akkor Megrendelő jogosult a
szerződéstől írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

Hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.

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 25%.

Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a szállítói díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.

7. Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:

Név: Gelsi Tamás
Telefonszám: ±3630-411-8226
e-mail: gelsi.tamas@nisz.hu

Szállító részéről:

Név: Séfel Gábor
Telefonszám: ±3620-557-2661
e-mail: gabor.sefe1~getronics.hu

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely
körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.

Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerüen 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.
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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.

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.

8. A szerződés megszűnése, elállás

8.1. A jelen szerződés a Felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével megy
teljesedésbe, a teljesítési idő lejártával.

8..2. A Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A jelen szerződést
bármelyik fél jogosult, a másik fél számára írásban közölt nyilatkozattal egyoldalúan, rendes
felmondással megszüntetni. A megszűnés előtt már nyújtott szállítás szerződésbeli pénzbeli
értéke azonban meg5zetésre kerül a szerződésben foglaltaknak megfelelően.
8.3. Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali
hatállyal felmondhatja.

8.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, ha a Megrendelő a
szállítói díj AFA értékét 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.

8.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szállító részéről különösen, ha a szerződésben és
annak mellékletében meghatározott termékeket nem a megadott mennyiségben, minőségben
vagy határidőben (póthatáridőben) szállítja le.

9. Jogviták rendezése

9.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 50.~-a alapján a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.), valamint a vonatkozó mindenkori
hatályos jogszabályok irányadók.

9.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre,
ezért a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell a
jelen szerződés teljesítésére, módosítására és megszüntetésére. A jelen szerződés kiegészítése,
vagy módosítása csak írásban, a felek közös megegyezése alapján lehetséges, a Kbt. 132. ~-

ában foglaltak figyelembevételével.



10. Egyéb rendelkezések

10.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, bogy lehetővé teszi, bogy 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, hogy a Megrendelő rendelkezésére bocsát valamennyi, jelen szerződésben nem
nevesített, de a projekt támogatója, vagy bármely más, ellenőrzésre jogosult szerv által
megkövetelt, illetve a projekt elszámo lásához szükséges dokumentumot.

10.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződés érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon — ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. * (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.

b) a nyertes ajánlattevő 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. A Megrendelő a Kbt. 125. ~ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat
Írja elő:
a) a Szállító nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összernggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés Ic) 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 az Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. ~ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.4. A t~ljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő
területi korlátozás nélküli, kizárólagos ás 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.

10.5. A szerződés teljesítése során a Felek tudomására jutott információk, amelyek a másik fél
üzleti tevékenységéhez, tennékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek
és azokat a Felek bizalmasnak minősíti. Ezen bizalmas információkat a Felek mással nem
közölhetik, nyilvánosságra nem hozhatják.



10.6. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján szerződés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5 (üt) évig
megőrzi.

10.7. Tekintettel arra, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során nem
tette lehetővé, hogy nyertes ajánlattevő projekttársaságot hozzon létre, így a Kbt. 129. *-a
nem irányadó jelen szerződés vonatkozásában.

10.8. Jelen szállítói szerződés 11 oldalból áll és 4 példány egymással szó szerint megegyező,
eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt és 1 példány a Szállítót illeti.

Felek képviselői jelen szerződést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Mellékletek:
1. Műszaki leírás
2. Teljesítést igazoló bizonylat (TIB)
3. Partner nyilatkozat
4. Ajánlati ár bontása (részletező)
5. számú melléklet; KM teljesülés igazolás

Budapest, 2014. augusztus hó .Q-~k. nap
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1.sz. melléklet

MŰSZAKI Leírás

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

„Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) fejlesztése”

című kiemelt projekt keretén belül megvalósítandó

„Wigner adatközpont hálózati rendelkezésre állás növelése “ tárgyú beszerzéshez
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Kiírás tárgya: Wigner adatközpont hálózati rendelkezésre áHás növelése

1.

1.1 Általános elvárások

Ajánlatkérő kormányzati feladatokat ellátó intézményi kör hatékonyabb kiszolgálására bővíti és
fejleszti Wigner adatközpontban lévő hálózati infrastruktúráját. Ezen fejlesztéshez szükségesek az
alábbiakban leírt eszközök beszerzése.

Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek. Az
eszközöknek az NTG hálózatába minden tekintetben illeszthetőnek kell lenniük.

1.2 A beszerzésre kerülő eszközökkel szembeizifőbb elvárások ismertetése

A beszerzés célja a Wigner adatközpontban jelenleg is üzemelő Cisco ASR9000 sorozatú router illetve
Cisco Catalyst 4500E sorozatú access switch portkapacitásának bővítése a következő alfejezetben
részletezett vonali kártyákkal és az azokba illeszthető interfész modulokkal.

A inegajánlandó eszközök tekintetében a jelen környezetbe történő illesztés — teljes értékű
együttműködéssel - alap elvárás.

1.3 Cél állapot

Nyertes ajánlattevőnek az előző fejezetben ismertetett és a következőkben részletezett
követelményeknek megfelelő termékek szállítását kell vállalnia az alább szereplő mennyiségek és a
szállítási szerződésen meghatározott határidők betartásával.

A következő cikkszámú Cisco vagy azzal egyenértékű eszközökre és licencre várunk ajánlatot az
Ajánlattevőtől:

inmng
‚l~Vflti

A9K-MOD8O-SE 800 Modular Linecard Service Edge Optimized (sparc)

A9K-MOD8O-A1P-5E L3 VPN License for MOD8O Linecard Service Edge Optimized

A9K-MPA-2OXIGE ASR 9000 20-port IGE Modular Port Adapter

A9K-MPA-4X lOGE ASR 9000 4-port lOGE Modular Port Adapter

SFP-GE-T I000BASE-T SEP (NEBS 3 550) 15

GLC-SX-MMI) 100013A5E-SX SFP transceiver module MMF 850nm DOM 5

XFP-l0G-MM-5R IOGBASE-SR XFP Module 4

A következő cikkszámú Cisco vagy azzal egyenértékű eszközökre és licencre várunk ajánlatot az
Ajánlattevőtől:

mnni[V~..)
~1Mli~

WS-X4712-SEP+E Catalyst4SOO E-Series 12-Port lOGbE(SFP+)

SEP-IOU-SR IOGBASE-SR SFP Module 8
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1.4 Ajánlatkérő feladatai

Az Ajánlatkérő központi raktárában munkanapokon az eszközök átvételét biztosítja, hétfőtől
csütörtökig 8.00-14.00-ig pénteken 8.00-12.00-ig időszakban.
Az eszközök kiszállítási helyszíne a NISZ központi raktár: 1106 Budapest Maglódi út 6.
Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.

1.5 Garanciális feltételek

Nyertes Ajánlattevőnek 8*5*NBD smartnet vagy azzal egyenértékű gyártói támogatást kell
biztosítania a Keretmegállpodásnak megfelelően, de legalább a kiszállítástól számított 1 évig, az
eszközök árába beleértve.

A „smartnet” egyenértékűség minimális feltételei:

. Gyártói szintű szakértői támogatás biztosítása munkanapokon munkaidőben a
felmerülő problémák megoldására.

. Következő munkanapi hardver csere lehetőség.

Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, hardver és
szoftver garaneiáját a kiszállítástól számított legalább 1 évig munkanapokon, munkaidőben - telefonos
és email alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.

o A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé
o Ajánlattevőnek a “Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás’ biztosításkeretében

csereeszközt kell biztosítania az Ajánlatkérő budapesti telephelyén (pontos helyszín a
szerződésben lesz megadva), amely a meghibásodott eszközzel teljesen mértékben
megegyező.

o Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás aztjelenti, hogy amennyiben délután 3 óra
előtt indul el a eserefolyamat, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, ha délután 3
óra után a következő munkanapon kerül feladásra az eszköz. A meghibásodott eszközöket
Ajánlattevőnek kell elszállítania az Ajánlatkérő budapesti telephelyéről (pontos helyszín a
szerződésben lesz megadva).

o A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt az ajánlati áron felül semmilyen
díj nem számítható fel.

14



2- o~1fl:: nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

TeHesítést Igazoló Bizonylat

MIE-7591 3/3

Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

VáHalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen T~ aláírója) (ezen T~ jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, bogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást 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 Tm és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak Így nyújtható
be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
(jóteljesítési) garancia Ft: (dátum):

Megrendelő képviselőjel

Megrendelő képviselője2
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...
NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKACI S
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Getronics Magyarország Informatikai és
Kommunikációs Megoldások és Szolgáltatások
Korlátolt Felelösségű Társaság

Cé~ieRvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
01 -09-071867

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Getronics Magyarország Kft.

E-mail cím: gabor.sefel~getronics.hu

Vevő partner esetében a következőket is ki kel! tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország irányítószám, Város, utca, házszám):

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. 169.*.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.*.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet,

169.~.(p,qj]:

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
VI. fejezet]:
Milye tevékenység alapján:

E A [2002. évi XLIII. törvény]:

GettSfiCS
MagyarOr~~ KIt. 16

7 BudapeSt Henger U. 219.

Adószám: 10532782-2-44

Kapcsolattartó adatai

Név: Séfel Gábor

Telefonszám: +36 20 557 2661

Uniós adószám: HUI 0532782

Beosztás: kiemelt ügyfélmenedzser

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 1027 Budapest, Henger ‘a. 2. B ép.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város; utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: ING Bank

Bankszámla száma:
13700016- 04072014

Fordított adózás [áfa tv. l69.*.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:

Dátum ~Q4,f~~JJ~;7
Cégszerű aláírás:

Bankszámla devizaneme:
HUF

KIVA [2012. évi CXLV . törvény]:

H
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Ajánlati ár bontása (részletező)

Mennyiségi KEF kód Nettó Egységárra vetített Közbeszerzési díjjal Nettó összár Közbeszerzési díj Közbeszerzési díjjal
Mennyiség növelt nettó összáregység (Termékazonosító) Termék (szolgáltatás) megnevezése egységár közbeszerzési díj növelt nettó egységár (Ft) ~ (Ft)

(Ft) (1,5 % (Ft)) (Ft) (Ft)

800 Modular Linecard Service Edge 7 530 375 112 956 7 643 331 7 530 375 112 956 7 643 331
1 db A9K-MOD8O-SE Optimized_(spare)

ASR 9000 20-port lGEModularPort 1 737 780 26 067 1 763 847 1 737 780 26 067 1 763 8471 dl, A9K-MPA-2OX1GE Adapter

1 db A9K-MPA-4XIOGE ASR 90004-port lOGE Modular Port 4 054 819 60 822 4 115 641 4 054 819 60 822 4 115 641Adapter

15 db SFP-GE-T I000BASE-T SFP (NEBS 3 ESO) 47 151 707 47 858 707 265 10 609 717 874

1000BASE-SX SFP transceiver module
5 db GLC-SX-MMD 53580 804 J 54384 267900 4018 271918MMF 850pm DOM

4 db XFP-100-MM-SR 100BASE-SRXFP Module 213 785 3 207 216 992 855 140 12 827 867 967

Catalyst 4500 E-Series 12-Port IOGbE 2 892 785 43 392 2 936 177 2 892 785 43 392 2 936 177
I db WS-X4712-SFP+E (SFP+)

8 db SFP-100-SR= IOGBASE-SR SFP Module 106 625 1 599 108 224 853 000 12 795 865 795

Eszközök [ 18 899 064 283 486 19 182 550
összesen

13 VPN License for MOD8O Linecard [
I db A9K-MOD8O-AIP-SE 3 475 560 52 133 3 527 693 3 475 560 52 133 3 527 693Service_Edge_Optimized

Licencek 3 475 560 52 133 3 527 693
összesen L
Mindösszesen f________________________ [ 22 374 624 335 619 J 22 710 243

17
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MEGHATALMAZÁS Getronics Magyarország Kft.

1027 Budapest
Henger u. 2/B
T +36(1)371 7500
F +36(1)371 7501
www.getronics.com

Alulirott Rátkai Péter (szül.:1963. április 18., anyja neve: Reichardt Éva, lakcíme: 1031
Budapest, Keve u. 49/B, szem. ig. száma: 523283 BA), mint a Getronics Magyarország Kit.
(1027 Budapest, Henger u. 2/B) cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom
Kóczán Andrást (szül.: 1969. július 24., anyja neve: dr. Tomofl Zsuzsanna, lakcíme: 2000
Szentendre, Felhő u. 20., szem. ig. száma: 710655JA) és Muzslay Lászlót (szül.: 1966.
április 20., anyja neve: Viszt Mária, lakcíme: 1155 Budapest, Tóth István u. 42., szem. ig.
száma: 059508HA), hogy a Getronics Magyarország Kit-t együttesen képviseljék, a cég
nevében együttesen aláirjanak és jognyilatkozatot tegyenek.

Jelen meghatalmazásom 2014. augusztus 20-tél 2014. augusztus 31-ig érvényes.

Egyúttal tanúsítom, hogy Kóczán András és Muzslay László ezen okirat cégaláirási
nyilatkozatát a mai napon előttem saját kezüleg írták alá.

Budapest, 2014. augusztus 18.

Rátkai Péter
ügyvezető igazgató

Getronics Magyarország Kit.

CÉGALÁÍRÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Kéczán András, mint a Getronics Magyarország Kit. üzletág igazgatója és Muzslay
László, mint a Getronics Magyarország Kit. gazdasági igazgatója a társaságot akként
jegyezzük, hogy a társaság kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtato nevéhez
nevünket együttesen írjuk alá az alábbiak szerint:

Kalinits Timea Pinczésné Hahn Edit
szül.: 1986. iúnius 9. szül.: 1956. március 11
anyja neve: Kovács Judit anyja neve: Moldoványi Ilona
lakcime: 1168 Budapest, lakcime: 1131 Budapest,
FelsőErdösor u. 3. Gyöngyösi u. 23.
az. okm. száma: 644091 IA az. okm. száma: 160862PA
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Eljárás teljesülései

L~ige I of 2

Hálózati aktiv ős
pdSSziv

Xeszkbzók-2013

T-Systems
Magyarország
Zrt., RacioNet
Zrt., flORA Kit.
NETH-2013
Bravonet Kit,
EURO ONE Zrt.,
NETv,sor Zrt.,
Rufusz Zn.,
Szinva Net Kit.,
Telvice Kit
NETH-2013

MONTANA
rudásm, Kit.,
AlphaNet mi,
Zrt., APIS
LOGISTIC
Szolg. Kit., LAN
Kit., M&M Kit.

Fornax SI Kit.,
Kapsch

M&S

Szerződés KMO1O5NETH13 Inlormatikal
Zrt., NETS4 Kit.
NETH-2013

Delta Systems
Kit., Delta

KMD1O6NETHI3 Services Kit.,
HUMANsoit Kit.
NETH-2O13

Nádor
Rendszerház

KMO1O7NETHI3 Kit., Flaxcom
Zrt., WSH Kit.
N ETH -2013

Sysman
Inlorma ti ka i

KMO1O8NETHÍ3 Zrt., OMIKRON
Inlormatika Kit.
NETH-2O13

S&TCo, Hu.
Kit,, ALOHA
Kit,, Areus Zn.,

KMO1O9NETH13 Bull Kit., Euro
Proiil Kit., ING
Sol. Kit., Invitel
Kit.

Getronics
Magyarország

KMO11ONETH13 Kit,, 99999Inio rmabka
Kit., SZÁMHEAD
Kit. NETH-2D13

T-Systems
Magyarország

KMO2O1NETA13 Zrt., RacioNet X
Zrt., TIGRA Kit.
METÁ-2013

Enterprise
KMO2O2META13 Communicatioíis X

Kit. NETÁ-2013

KMO2O3METÁ13 Delta Systems
Kit., ALOHA
Kit., Bull Kit.,
Delta Services
Kit., Invitel

ÖsszesenÉrtékreLejárat
teljesülés keret

érték

11000 2952262611
000 000 Ft Ft

11000 1360 162 304
000 ODD Ft Ft

I 1 000 984 801 294 Ft000 ODD Ft

2014.08.25.

Szint Kád Név Dátumra
toljesülés

Osszesen
visszaigazolt

érték

Összesen
visszaigazolt Teljesülés

mennyiség

15000 3 593 063 887
000 000 Ft Ft

Eljárás EKMNYO2NETI3 2015.09.16 X 171 169 23,95%

2015

Részteljesités 1 1 rész Homogén X 2017.09.16 X 66 616 26,84%

Szerződés KMOIDINETHI3 X 2015.09.30 X 38 361 12,37%

Szerződés KNOID2NETH13 X 2015.09.30 X ooo~~~ 17 652 026 Ft 7 953 0,16%

Szerződés KMO1O3NETHI3 X 2015.09.30 X 0~9~ 49 782 529 Ft 1 558 0,45%

~ Szerződés KMD1D4NETH13 X 2015.09.30 X 7 746 8,95%

‘ Mo. Kit.,SERCO
: Kit.

X 2015.09.30 X ~ 58 841 238 Ft 3 940 D,53%

~ Szerződés X 2015.09.30 X ooo~t~~ 8 429 230 Ft 185 0,08%

: Szerződés X 2015.09.30 X ooo~~~ 735 ODD Ft 22 0,01%

~ Szerződés X 2015.09.30 X 109 205 993 Ft 13 0,990,0’:

~ Szerződés X 2015.09.30 X 87 041 553 Ft 858 0,79%

Szerzodes X 20150930 X 275 611 444 Ft 5 980 2S1%

Reszteljesites 2 2 nesz Altalanos X 2017 09 30 X ~ 000000 640 801 276 Ft 104 553 16 02%

Szerződés 2015.09.30 X 4000000 83 224 279 Ft 60 380 2,08%

Szerződés 2015.09.30 X 4000000 44 986 595 Ft

Szerződés X 2015.09.30 X 4 000 000 195 569 Ft
~ DODFt

566 1,t2%~

26 0,00%

http://www.kozbeszerzes.gov.huiportal/WcbParts/KozbeszJElj&asjTeljesulesaspx?E
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foch. Kit., S&T
Coi’. Kit. NE

Mt~S

Szerződés KMO2O4NETÁI3 °~!~ X 2015.0930 X 4000000 32089787 Ft 27 124 0,80%,

KIt., NETÁ-2O13

Fornai’ SI <ft.,
Kapsch

Szerződés KMO2OSNETÁt3 ~ X 201509.30 X ‘1 0 163 893 670 Ft 1 t43 4,10%

Magyarország
Kit., NETA-2013

Alhacoinp SH ‚ ‚

Kit., Assono
Szerződés KMO2O6NETÁ13 Magyarország X 2015.0930 X ‘~ 76 183 650 Ft 8 127 1,90%

Kit., Digital <ft., ‚

META-2013

‘ EURO ONE Zrt,
NETvisor Zrt.,Profitexpert 1 000 000

Szerződés KMO2O7NETA13 Kit., Rufusz X 2015.09.30 X 000 Ft 13080000 Ft 4 0,33%’
Zrt., Szinva Net L

Kit., ‘relvice
Kit., NETA-20 H

; Bravonet Kit.,
.; ‚ lilter:max Kit., 4000000

‘Szerződés KMO208NETA13 Valkyr X 2015.09.30 X 000 F 30151487 Ft 415 0,75%’
Informatika ‘

L Kit., NETÁ-2013
ALPHANET Zrt., .

APIS LOGIS11C
‚ Szolg. Kit., LAN 4 000 000 L

Szerződés KMO2O9NETA13 Kit., MONTANA X 2015.09.30 X 1911504 Ft 2980 O,0S% H
Tudás”’ Kft., 000 Ft
M&M Kit.,
NETÁ’2013 ‚

Nádor ‚

Rendszerház 4 o 000 ‘
Szerződés KMO21ONETA13 Kit., Flaxcom X 2015.09.30 X 195 084 734 Ft 3788 4,88%

Zrt.,WSH Kit., 000 Ft
NETA ‘

http://www.kozbeszerzes.gov.huJporta1/webPa~s/I(ozbeszJE1jaras/Te1jesu1esaspx9E 2014.08.25.




