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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
SzerzóWés nyilvántarlási szám: 2-03918-0000-2013

amely létrejött egyrészről a
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító:
20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44, képviseli:
Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az Invigor Informatika Kü. (KEF azonosító: 200463, székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út
15 d. ép., Cg: 01-09-918428, adószám: 14757671-2-43, képviseli: Vadnai Tamás ügyvezető igazgató), és
a 99999 Informatika Kft (KEF azonosító: 200475, székhely: 1037 Budapest, Jablonka u. 71, Cg.: 01-09876769, adószám: 13854964-2-41, képviseli: Dongó Péter ügyvezető igazgató), és
a Synergon Integrator Kft. (KEF azonosító: 200327, székhely: 1091 Budapest, Vak Bottyán utca 75. a.-c
2. emelet, Cg.: 001-09-915937 adószám: 01-09-915937, képviseli: dr Csillag Miklós ügyvezető igazgató és
Závecz Csaba üzletági igazgató), mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek)
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Preambulum
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED
2013/S086-145861 (2013.05.03) (KE-7187 2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
kötelezett ás önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése 2013” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos
eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban:
KM)
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO2OI-O2I9SZGR13
aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
időbeli hatálya: 2017. augusztus 26. („passzív időszak” vége)
keretösszege~ 22.000.000.000, Ft ± ÁFA
-

Felek kifejezetten rögzítik, hogy az eljárást megindító felhívás feladásának időpontja 2013. április 29.
napja, így jelen szerződés tekintetében a fenti napon hatályos Kbt. rendelkezései az irányadók.
Megrendelő az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP) keretében a 4 2011
(1.28.) kormányrendelet szerint megkötendő Támogatási Szerződés alapján finanszírozott EKOP-l .2.26 és
EKOP-2.l .23. számú „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” és „A járási
hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” című kiemelt projektek
támogatásához Munkaállomások és laptopok szállítása II” tárgyban keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás második részét (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Az eljárásban Szállító, mint
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő
összegezésében Szállítót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen szállítási
szerződést kötik.
A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben Felek közötti
vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, sorrendben elsősorban Szállító ajánlatában
másodsorban a KM-ban, harmadlagosan pedig Megrendelő ajánlattételi felhívásában, illetve ajánlattételi
dokumentációjában (ideértve a közbeszerzési eljárás során adott kiegészítő tájékoztatásokat is) foglaltak az
irányadóak.
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A Szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés hatálybalépése.
1.

A szerződés tárgya, mennyisége

.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja Jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott
műszaki követelményeknek megfelelő, alábbi termékek szállítását’:

II. részajánlat tekintetében:
A beszerzés teljes mennyisége, az ajánlati felhívásnak megfelelően:

‚:

W~:
Laptop dokkolóval
Laptop táskával
~

~

Mennyiség
333 db
1650db

opció
maximum 25%
maximum 25%

Az EKOP-l .2.26 projekt terhére a következő tételek kerülnek beszerzésre:
Laptop dokkolóvaF
333 db
Laptop táskával
850 db
-

Az EKOP-2. 1.23 projekt terhére a következő tételek kerülnek beszerzésre:
Laptop dokkolóval
O db
Laptop táskával
800 db
-

-

A termékek szállítása a Műszaki leírásban megadott tartozékokkal, kiegészítő kártyákkal, stb., együtt történik.
1.2. Megrendelő az alapmennyiségként (1.1. szerinti táblázatban „Mennyiség” oszlopa) megjelölt
mennyiségtől jogosult legfeljebb ± 25% mértékben eltérni (a továbbiakban: opció).
1.3. Megrendelő az opció lehívására a szerződéskötés napján jogosult. Megrendelő ezen időpontban jogosult
írásban megrendelést adni az opció teljes mértékű lehivására is.
1 .4. Az opció vagy egy részének lehívása esetében Szállító az opció keretében megrendelt termékeket is az
alapmennyiségre irányadó teljesítési határidőre köteles teljesíteni.
1.5. Szállító jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben semmilyen
jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő 1.2. pontban meghatározott
opciós mennyiséget nem vagy nem teljes egészében hívja le az előzőekben meghatározott határidőig.
2. A teljesítés határideje, a szerződés hatálybalépése
2.1.

A szerződésbe foglalt feladatokat a szerződés hatályba lépésétől számítva az alábbi ütemezésben kell
teljesíteni.
I. részteljesítés
Rész illetve
eszköz
megjelölése
H.
RÉSZ
laptop

Szállítási
idő (nap)

0~

60°o

30

2. részteljesítés
0~

40°o

Szállítási
idő (nap)

60

A végleges szöveg attól függ, hogy Szállító a közbeszerzési eljárás mely részeiben lesz nyertes ajánlattevő,
továbbá, hogy a szerződés időpontjában mekkora mennyiségi eltérést kíván ajánlatkérő érvényesíteni..
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dokkolóval
laptop táskával

60%

30

40%

A fenti táblázatban megjelölt %-os mértékek alatt minden esetben az opcióval (1.2
mennyiséget kelt érteni.

60
—

1.6. pont) növelt

2.2.

Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében
megvalósuló A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (EKOP-Z.2.26)” és „A
járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe (EKOP-2.1.23)”
című kiemelt projektek tárgyú projekt Támogatási Szerződésének hatálybalépése. Amennyiben a
Támogatási Szerződés a szerződés megkötését megelőzően hatályba lép, jelen szerződés hatályba
lépésének napja a szerződés aláírásának napja.

2.3.

Szállító tudomásul veszi, hogy a 2.1. pont szerinti részteljesítés során az opcióval növelt mennyiség,
táblázatban megjelölt, százalékban kifejezett részének szerződésszerű leszállítására köteles. Szállító
jogosult ettől nagyobb mennyiséget is a jelen szerződésben foglaltak szerint a fenti határidőig
leszállítani.

2.4.

Szállító jogosult előteljesíteni.

2.5. Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének határidejét.
3.

A teljesítés helye

3.1

Szállítónak a jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott eszközöket a jelen szerződés a Megrendelő
által a szerződés hatályba lépését követően legkésőbb 20 napon belül meghatározott budapesti, vagy
Budapest közigazgatási határától közigazgatási határától számított 25 km-es vonzáskörzetén belül
elhelyezkedő raktár(ok)ba kell szállítania, a 2.1. pont szerinti időpontban.

3.2

Megrendelő a 3.1. pont szerinti határidőn belül adja meg Szállítónak a pontos teljesítési címeket
valamint azt, hogy az egyes címekse az egyes eszközökből hány darabot kell szállítani.

4.

A teljesítés módja

4.1

Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban,
vonalkóddal ellátva, köteles leszállítani, Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a
szállítás során semmilyen sérülés ne érje Az átvételt követően a termékek csomagolóanyagának
elszállítása Szállító feladata. Szállító kizárólag olyan termékeket szállíthat, amely a KM terhére
leszállítható.

4.2.

Szállító valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához
szükséges valamennyi dokumentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba
hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást mellékelni, illetőleg
elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni.

4.3.

Szállítónak 84.2 pontban meghatározottakon kívül át kell adnia Megrendelő részére 1 db driver telepítő
készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt.

4.4.

Szállító feladata a termék Megrendelőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken. Megrendelő igénye esetében továbbá a
projektre utaló, az Európai Unió és/vagy a projekt megnevezésével ellátott matricát (továbbiakban:
matrica) is el kell helyeznie Szállítónak a terméken. Szállítónak a terméken a vonalkódot illetve a
matricát jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést
ne zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.
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4.5.

Megrendelő a vonalkódokat illetve matricákat jelen szerződés aláírását követő tíz munkanapon belül
átadja Szállítónak.

4.6.

Szállító köteles legalább a termék átvételre történő szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Megrendelőt a szállítás időpontjáról Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a
leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás
és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Szállító költségére és veszélyére Megrendelő
gondoskodik.

4.7.

Szállító a 4.6 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Megrendelő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást,
melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
-

termék megnevezése,
tennék gyári száma,
termék vonalkódjának száma,

Szállító a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem
adja át Megrendelőnek.
4.8.

Amennyiben a szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti
értesítés megküldése nem záda ki jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.

4.9.

Szállító Megrendelő eltérő, írásbeli kérése hiányában kizárólag munkanapokon, 8-16 óra között
jogosult az eszközök szállítását megkezdeni es Megrendelő eltérő, írásbeli hozzájárulása nélkül az
érintett munkanapon legkésőbb 18.00 órakor köteles befejezni.

4.10. Szállító jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés időtartama alatt
köteles biztosítani.
4.11. Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
4.12. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Szállító (mint ajánlattevő) alkalmasságának igazolásában
részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor
ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. ~ (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit, valamint a
KM rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy Szállítónak a hivatkozott bekezdésekben megnevezett
dokumentumokat (bejelentést, nyilatkozat stb.) legalább a megnevezett személy/alvállalkozó teljesítésbe
történő bevonása előtt 5 munkanappal át kell adnia.
4.13. Szállító fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozóldcal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Szállító irányába terheli.

—

—

4.14. Szállító köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. ~ (4)
(5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
-

4.15. Szállító jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

4.16. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Szállítót haladéktalanul értesíteni, jelezve az
akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Szállító egyidejű
késedelmét kizáija.

5.
5. 1

Árak, díjak
A Jelen szerződés keretében szállítandó termékek egységárd, közbeszerzési c/U nélkül

I Egységár
Termék gyártója

Termék neve

I (Nettó Ft)

Laptop dokkolóval

Dell

Latitude E5430

i

Laptop táskával

Dell

Latitude E5430

!

142 825,00 Ft

137 875,OOFt

Összesen ár
(Nettó Ft)
47 560 725,00

Ft

227 493 750,00

Ft

275 054475 Ft

Összesen:

5.2.

Az 5.1 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások ellentételezését,
amelyek adott jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szállítónál felmerülnek. A 5.1 pontban
meghatározott ár tartalmazza különösen a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek), a kiszállítás díját, a csomagolás, a csomagoló anyagok
elszállításának valamint a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a Megrendelő
általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% ± Afa. Szállítót a jelen
szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérités, vagy szolgáltatás jelen szerződés
teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg.

5.3.

A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

6.

Fizetési feltételek

6.1.
Szállító a fentiekben körülírt termékek Szerződésben meghatározott módon történő igazolt teljesítése
esetén a szerződés 2.1. pontjában foglalt táblázat, „I. részteljesítés” valamint „2. részteljesítés” néven
megjelölt oszlopaiban megadott határidőkig szerződésszerűen teljesített mennyiségről jogosult számlát
kiállítani. Előteljesítés esetén, továbbá a 10.4. pont szerinti esetben, az ott meghatározott mennyiség
leszállítása esetén, Szállító legfeljebb egy egy további számla benyújtására jogosult.
6.2

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

6.3

A Szállító a szállítói díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak
alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a Szállító a Megrendelő által aláírt
teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.

6.4

A benyújtandó számla
teljesítésigazolás.

6.5

A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő támogatásból
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „A járási hivatalok
informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (EKOP-1.2.26)” és „A járási hivatalok integrálása a
kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe (EKOP-2.1.23)” című kiemelt projektek terhére ún.

—

2

kötelező

melléklete

az

előírásnak

megfelelően

kiállított és

A végleges szöveg attól függ, hogy Szállító a közbeszerzési eljárás mely részeiben lesz nyertes ajánlattevő.
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44?

aláírt

„szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül
kifizetésre.
6.6

Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerinti fenti szállítói díjat a Megrendelő
hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez (kifizetésre köteles
szervezethez) történő beérkezését követően, a Kbt. 130. ~ (3) bekezdése alapján 30 napon belül a
Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással A
Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezinényezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel. A hiánypótlás időtartalma a számla lejárati idejébe nem számít bele

6.7

A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Szállító részére a számla a Megrendelő
központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

6.8

Szállító a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

a számlákon szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését annak VTSZISZJ száma
mellett a projekt azonosító számot (a Támogatási Szerződés számát, az EKOP támogatás mértékét
forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet biztosító költségvetési sor megjelölését;)
a számlákon fel kell tüntetni a NISZ Zrt által megadott belső azonosításra szolgáló Szállítói szerződés
számot, a bankszámla számot és a bank nevét, adószámot, fizetési határidőként a 30 napot,
a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, részszámla esetén pedig a „részszámla” kifejezést.
amennyiben szükséges a Szállító a Megrendelő előzetes tájékoztatatása alapján, prioritásonként 2
számlát állít ki.
A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afatv.)
169. * szerinti előírásoknak.
Szállítói finanszírozás esetén a számla számlabontás előtti értékének, azaz kiállított számla/számlák
támogatási értékének együttesen meg kell haladnia a nettó egymillió forintot.
‚

-

-

-

-

6.9

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.

6.10 A Szállító a számiaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
6.11

A szállítói finanszírozásból fakadó bármely, nem Megrendelőnek felróható esetleges fizetési
késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

6.12 Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 4 2011. (1.28.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Korm. rendelet
57/A. ~ (I) és (3) bekezdésének megfelelően biztosítja a Szállító részére a Szerződés elszámolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
6.13 A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Szállító közvetlenül a Közreműködő
Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett Úgy, hogy az előlegbekérő
dokumentumot Szállító Megrendelőnek is megküldi. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon
belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést
a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni
6.14 Előleg igénylésekor a megkötött Szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Szállító
mentesül a biztosítéknyÚjtási kötelezettség alól. Amennyiben a fentiek alapján 10%-nál magasabb
mértékű előleg kifizetésre kerül sor, a Szállító köteles a folyósítandó szállítói előleg 10%-on felüli
részéről, a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség javára szóló, a Kbt. 126. ~ (6) bekezdése szerint biztosítékot
nyújtani. A Szállító cégjegyzésre jogosult vezeto tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen
tulaj donrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel
rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt
6

‚

kezesség, valamint az Áht. 92. ~ (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg
biztosítékaként.
6.15 A Megrendelő köteles a Szállító által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére megküldeni.
6.16 A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni
6.17 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
Szállító nem fizet, Illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek
a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
6.18 Előleg igénylése esetében az előleg értéke a 2.1. pont szerinti táblázat, „1. részteljesítés” oszlopa szerinti
számla értékébe kerül beszániításra.
7.

Átadás-átyételre vonatkozó előírások

7.1.

Megrendelő a jelen szerződés 1 .1 pontjában meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás keretében
veszi át.

7.2.

Az átadás-átvételre Megrendelő 3.1 szerinti raktárában. Az átvétel megkezdését megelőzően Szállító
köteles átadni papír alapon a jelen szerződés 4.7 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott
meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel
megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú dokumentum átadása.

7.3.

Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:
-

-

-

-

-

a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Szállító jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott típusú, gyártmányú terméket szállította-e le,
a termék megfelel-e jelen szerződés 4.1 pontjában valamint az I. számú mellékletben adott
termékkel szemben meghatározott előírásoknak (ideértve az 1. számú mellékletben előírt
tartozékok meglétét),
Szállító a termékkel együtt a jelen szerződés 4.2 pontjában meghatározott dokumentumokat átadtaSzállító a jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározott driver telepítő készletet és/vagy műszaki
dokumentációt átadta-e,
a terméken Szállító elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen szerződés
4.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 7.2 pont szerinti kimutatásban a termékhez
rendelt vonalkóddal.

7.4.

Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. A termék átvételét követően Felek a termék
csomagolását roncsolás nélkül nem bontható módon lezáiják, melynek tényét a szállítólevélen rögzítik.

7.5.

Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
-

-

-

Szállító nem a jelen szerződés 1 .1 pontjában meghatározott típusú, gyártmányú terméket szállította
le,
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.1 és/vagy jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott előírásoknak (ideértve valamely az 1. számú mellékletben előírt
tartozék hiányát is),
Szállító a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a Jelen szerződés 4.2 pontjában
meghatározott dokumentumokat,

Szállító nem adta át a jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározott telepítö készletet és/vagy
műszaki dokumentációt,
Szállító nem vagy nem a jelen szerződés 4.4 pontjában meghatározott előírások szerint helyezte el
a terméken a vonalkódot,
a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 7.2 pont szerinti kimutatásban a termékhez
rendelt vonalkóddal.

-

-

-

7.6.

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

-

az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma mely(ek) átvételét
Megrendelő megtagadta,
Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.

7.7.

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen szerződés 4.7. pontja, az 7.2-7.6 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 4.7 pont szerinti kimutatást a megismételt átadás-átvételi eljárás
előtt két munkanappal kell megküldeni.

7.8.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik (Ptk. 316. *). Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 283. * (2)
bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre ajótállás kiterjed.

8.

Teljesítésigazolás

8.1.

Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1.1 pontjában
meghatározott valamennyi tennék átadás-átvétele sikeresen lezárult.

8.2.

Szállító a (rész)teljesitést követően haladéktalanul köteles átadni Megrendelőnek az átvételt igazoló
szállítólevél(ek) egy példányát, valamint az átvételt igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvek egy-egy
példányát. Megrendelő az előzőekben meghatározott dokumentumok átvételét követő 5 napon belül
kiállítja a teljesítésigazolást (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).

8.3.

Megrendelő a (rész)teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Szállító a jelen
szerződésben előírt meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át.

9.

Jótállás, garanciális körébe tartozó hibajavítás

9.1.

Szállító jelen szerződés keretében leszállított termékekre 36 hónap teljes körű jótállást (garanciát) vállal,
a Műszaki leírásban foglaltak szerint. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

9.2.

Szállító garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződésszerű
minőségéért. Szállító garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés I. számú mellékletben található, adott
termékre meghatározott műszaki specifikációnak.

es

9.3.

Megrendelő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Szállító alábbi elérhetőségeinek
valamelyikén, írásban teheti meg:
Fax szám: +36 1 4369008
E-mail cím: support~99999.hu
Telefonszám: + 36 1 436-90-07
Telefonon történő hibabejelentés esetén Megrendelőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban
(faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.

9.4.

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
észlelt hibajelenség leírása,
meghibásodás helyszíne,
hibabejelentés száma.
—
—
—

9.5.

Szállítónak a hibabejelentést követően, a Műszaki leírásban foglaltak szerint meg kell kezdenie a
hibajavítását a meghibásodás helyszínén. Amennyiben a hiba 24 órán belül a meghibásodás helyszínén
nem javítható, Szállító köteles a meghibásodott eszköz javításra elszállítani és helyette olyan
csereeszközt biztosítani a hibajavítás időtartamára, amely megfelel a jelen szerződés 1. számú
mellékletében adott eszközzel szemben meghatározott műszaki követelményeknek.

9.6.

Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható, Szállító köteles
a meghibásodott tennék helyett új, a meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, tipusú terméket adni
Megrendelőnek. Az Új eszköz jótállására jelen 9. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.7.

A megjavított eszközt megrendelő átadás-átvétel keretében veszi át, melyre a 7. pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a hibajavítás átvételét Megrendelő a 9.8 pont szerinti munkalap
aláírásával igazolja.

9.8.

Szállító a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy azon tennék
azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett új termék kerül átadásra, az Új
termék azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere indoka,
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Szállító hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
—

—
—

—

—

9.9.

Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek
a Szállító tulajdonába kerülnek.

9.10. Amennyiben Szállító neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Megrendelő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel (termék
gyártójának szervizpartnerével) elvégeztetni, melynek költségét Szállító viseli.
9.11. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a javítás díját,
a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget, a jótállás alatti
karbantartás költségeit a Szállító viseli.
—

10.

Kötbér, teljesítési-, és jótállási kötelezettség

/42.

10.1. Amennyiben jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból az ott
meghatározott mennyiségű termék átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Szállító az erre okot
adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) Wggően késedelmi vagy hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles.
—

10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5°o, a késedelem 11. napjától napi
1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 °
A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5° o, a 11. napjától napi 1%.
A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített
mennyiség nettó értéke.

10.3. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy
kötbér alkalmazható.
10.4. Amennyiben a 2.1. pont szerinti 1. részteljesítési határidőre Szállító nem teljesíti szerződésszerűen a
2.1’ pont szerinti táblázatban előírt mennyiséget teljes egészében, úgy Megrendelő az alábbiakban
foglaltak szerint eltekint kötbér kiszabásától és 10 naptári napos póthatáridőt szab:
amennyiben Szállító a 2.1. pont szerinti határidőre a leszállítandó adott esetben opcióval
növelt mennyiség legalább ‘75° o-át szerződésszerűen leszállitotta és
az elmulasztott határidőtől számított 10 naptári napon belül a 2.1. pont szerinti teljes
mennyiséget szerződésszerűen leszállítj a.
—

10.5. Szállító tudomásul veszi, hogy Megrendelő a 10.4. pont szerinti póthatáridő tűzésével egy alkalommal
élhet és amennyiben a póthatáridőre a 2.1. pont szerinti
adott esetben opcióval növelt telj es
mennyiség szerződésszerű leszállítására továbbra sem kerül sor, úgy Szállító a póthatáridő lejártát
követő naptól a 10.1 10.2 pont szerinti kötbér megfizetésére kötelezett
-

—

10 6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Szállítót megillető
díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a szállítói díjból visszatartani
a Kbt. szabályainak betartásával.
10.7. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959’ évi IV. törvény
(Ptk.) 246. *-ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a
késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.
10.8. Szállító a jelen Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése biztosítékául köteles a teljes megrendelt
mennyiségre vetített Szállítói Díj nettó összegének 5%-át kitevő, azaz 13.752.724,- forint összegű
teljesítési biztosítékot nyújtani’ A teljesítési biztosítékot a jelen Szerződés hatályba lépésének napjáig a
Kbt. 126. ~ (6) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Szállító választása szerint kell a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a jelen Szerződés megkötésétől legalább a
szerződésszerű teljesítés Megrendelő részéről történő elismerését követő 30 napig, de legalább 2014.
február 28-ig, a Megrendelő feltétlen rendelkezésére állnia. Az esetlegesen korábban lejáró biztosíték
rendelkezésre állását a Szállító köteles a lejárat előtti 5. muz&anapig meghosszabbítani a Megrendelő
által előzetesen jóváhagyott olyan határidőig, amely biztosítja, hogy a teljesítési biztosíték lejárta előtt a
szerződés teljesíthető legyen.
10.9. A teljesítési biztosíték igénybe vehető a Megrendelő jelen Szerződésből eredő bármely pénzbeli vagy
pénzben kifejezhető követelése érvényesítésére (ideértve többek között a kár-, költségkövetelést),
továbbá lehívható, ha a Szállító valamely szerződés kötelezettségének nem tesz eleget, illetve, ha a
Szállító a teljesítési biztosíték meghosszabbítására irányuló kötelezettségének a biztosíték
érvényességének lejárta előtti 5. munkanapig igazolhatóan nem tesz eleget. A meghosszabbítás
10

elmulasztása esetén a Megrendelő, választása szerint, jogosult arra is, hogy a jelen Szerződést
egyoldalúan azonnali hatállyal felmondja és a szerződésszegésből eredő valamennyi igényével
összefüggésben keletkezett kárainak ás költségeinek megtérítését követelje a Szállítótól.
10.10. A kielégítést megalapozó körülményekről és a kielégítési jog gyakorlásáról a Szállítót a Megrendelő a
lehető legrövidebb időn belül értesíteni köteles’
10.11. Az egyes biztosítéki formákra a Ptk vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni’
10 12. A bankgaranciáról szóló kötelezettségvállaló nyilatkozat, illetőleg a biztosítási szerződés alapján
kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény alapján sem a Szállítót, sem más harmadik
személyt a biztosíték érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illetheti meg. A bank, illetőleg
a kezes fizetési kötelezettségének esedékességét a lehívástól számított legkésőbb 8 naptári napban kell
meghatározni.

11’
11 .1

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

11.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 132. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban
módosíthatják’
11.3 Megrendelő jogosult Szállító súlyos szerződésszegése esetén Szállítóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)

Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
Szállító valamely
az a)-b) pontban nem nevesített
jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

11 ‚4 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatályú felmondással, a Kbt. 125. * (4)
(5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont
szerinti felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

11.5 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél
ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.
11.6 Szállító Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Megrendelő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Szállító írásos felszólítása
ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
11.7 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja’
11.8 Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti’

Titoktartás

12.1

Szállító vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

12.2 Felek kötelesek Jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
12.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Szállítónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával teheti
meg.
12.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik
Félnek Szállító által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való
közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.
12.5 Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő jogosult
választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.
-

13.

Felek közötti kapcsolattartás

13.1

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Megrendelő részéről:
Név: Schönek Tamás
Beosztás: junior architekt
Telefonszám: ±36 1 795 5489
Mobiltelefon szám: ±36 30 477 8349
E-mail cím: schonek.tamas@nisz.hu

b)

Szállító részéről:
Név: Szilasi Zoltán
Beosztás: account manager
Telefonszám: ±36 1 436 90 07
Mobiltelefon szám: ±36 30 433 8555
E-mail cím: zoltan.szi asi(~99999.hu

13.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:
Név: Barta Lívia
Beosztás: projektigazgató
Mobiltelefon szám: +36 30915 0520
E-mail cím: bana.livia(~nisz.hu
13.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot’
Bármelyik
Fél
jogosult
a
13.1-13.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartójaiteljesitésigazolója személyét megváltoztatni’ Szerződő felek megállapodnak, hogy a
13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében bekövetkező változás
nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos.

13.4 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.
-

-

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

13.6 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 kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben)
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

14.

Vis Major

14.1.

A Szállító nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye.

14.2.

A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Szállítónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Szállító részéről elháríthatatlanul
következnek be és amelyek Szállító szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek
különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés
helyén. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia a Szállító tevékenységével, mely
összefüggést Szállítónak írásban igazolnia szükséges.

14.3.

Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Szállító köteles
a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a
szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást
nem ad, a Szállítónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

14.4.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát

Egyéb rendelkezések

Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely,
a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
13
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3.

rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
KM-ban meghatározottaldcal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat
15.2

Megrendelő a termékek üzemeltetésére valamint a Jelen szerződés 9.10 pontja szerinti hibajavítására
kizárólag olyan szervezetet (személyt) vehet igénybe, aki a termék gyártójának szervizpartnere.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés 9. pontjában meghatározott jótállást nem érinti
az előzőekben meghatározott szervezet (személy) által végzett üzemeltetés vagy jelen szerződés 9.10
pontja szerinti hibajavítás.

15.3

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

15.4

Szállítónak 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.

15.5

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.

15.6

A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

15 7

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

15.8

Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

15.9

Amennyiben Vállalkozó külfNdi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez a Kbt. 125.
bekezdése szerinti igazolást esatolni a szerződéshez.

*

(7)

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 4. számozott mellékletből áh, 5 eredeti példányban készült, melyből 4
példányt Megrendelő, I példányt Szállító kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:

Műszaki követelmények
Ajánlati ártáblázat (Termék- és árlista)
Teljesítésigazolás (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól (minta)

Budapest, 2013.
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1. számú melléklet: Műszaki követelmények

Közbeszerzési Műszaki Leírás

MŰSZAKI MELLÉKLET
(Munkaállomás és laptop szállítása)
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló
„A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése”
és
„A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe”
című
kiemelt projektek támogatásához
Kódszám:
EKOP-1.2.26
EKOP-2.1.23

e
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KIÍRÁS tárgya: Munkaállomás és laptop szállítása

1.1
Általános elvárások
Ajánlatkérő korszerű eszközök használatát tervezi a projekt céljainak megfelelő mennyiségben. Ezen
eszközökhöz szükséges a továbbiakban részletezett specif~kációjú deszktop számítógépek és laptopok
szállítása.
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek’
Az ajánlott termékek egy gyártótól származó, kategóriánként (erős számítógép, normál számítógép,
laptop dokkolóval, laptop táskával) azonos típusú termékét ajánlhatja, mint homogén eszközpark.
1.2
Cél állapot
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő termékek és
szolgáltatások szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek betartásával.
I. részajánlat tekintetében:
Az EKOP-I .2.26 projekt terhére a következő tételek kerülnének beszerzésre:
Erős Számítógép
Normál Számítógép

Mennyiség
650db
8500 db

opció
maximum 25°o
maximum 25° o

Az EKQP-2. 1.23 projekt terhére a következő tételek kerülnének beszerzésre:
Erős Számítógép
Normál Számítógép

Mennyiség
400db
5500 db

opció
maximum 25°o
maximum 25°

II. részajánlat tekintetében:
Az EKOP-l .2.26 projekt terhére a következő tételek kerülnének beszerzésre:
Mennyiség
opció
Laptop dokkolóval
333 db
maximum 25%
Laptop táskával
850 db
maximum 25%
Az EKOP-2. 1.23 projekt terhére a következő tételek kerülnének beszerzésre:
Mennyiség
opció
Laptop dokkolóval
O db
maximum 25%
Laptop táskával
800 db
maximum 25%

A nyertes Ajánlattevőnek vonalkódos, leltárszámos matricát kell minden eszközre elhelyeznie a
szállítás előtt. Szükség esetén a projektre utaló (EU logóvol ellátott) matricát isfel kell helyezni. A
matricát űz Ajánlatkéró’ biztosítja a szerződéskötés követó’második munkanapon. Az Ajánlattevőnek
afelragasztott matricák, az eszközök gyári számát és a hálózati kártyák hardware címét (MAC
address) összerendeló’ elektronikus és papír alapú listát kell űz Ajánlatkéró’ részére biztosítani. A
matricákat az eszközökön Jól látható helyre kellfeltenni (p1. űz eszköz hátoldalára,), úgy, hogy az
eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat és a terméken elhelyezett egyéb azonosító Jelzést
nem takarhat le!
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1.3
Az ajánlat műszaki részletei
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak;
.
A megajánlott eszközök gyártói adatlapja,
.
Az ajániattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a megaján]ott termékek tételesen megfelelnek
a műszaki leírás követelményeinek.
1.4
Eszközökkel kapcsolatos elvárások
Az ajánlatban az alábbi műszaki feltételeknek megfelelő, vagy azzal egyenértékű eszközöknek,
megoldásoknak kell szerepelniük. Részajánlat elfogadott, a megadott termékcsoportokra.

1. Rész
Erős számítógép: 1050 db ± maximum 25% opció
Számítógépház; 5FF vagy USFF
Processzor; A Spec.org mérései alapján a CINT2006 teszten elért legalább átlag 38 Baseline
pontérték, CINT2006 Rate teszten elért legalább átlag 113 Baseline pontérték, illetve a CFP2006
teszten elért legalább átlag 50 Baseline pontérték, valamint a CFP2006 rates teszten elért
legalább átlag 93 Baseline pontérték (p1.; Intel Core 15 -3470)
.
Az eszköz UEFI BIOS-a tartalmazza az OEM stringet.
.
Memória; min 4 GB (páros db modul, dual channel mód), további bővítési lehetőséggel 8 GB-ra
modul csere nélkül
.
Belső diszk; min. 250 GB méretű, legalább óGbitls sebességű csatolófelülettel rendelkező,
legalább 65 lOPS sebességű meghajtó
• Belső optikai meghajtó; minimum DVD+-RW drive
.
Bővíthetőség; a végső konfigurációban legalább 1 db Üres PCIe (xl 6) slottal kell rendelkeznie.
.
Hálózati csatoló; minimum 1 darab, minimum 1 Gbit/s sebességű Ethernet hálózati csatoló.
.
Hang; Fülhallgató kimenettel rendelkező hangkártya szükséges.
.
USB; Minimum 6 darab, legalább USB2.0 szabványú csatlakozó, amiből minimum 2db a
számítógépház elején található
.
Monitor csatlakozás: legalább 1 darab analóg kimenet D-SUB (átalakítóval is megoldható) és
legalább 1 db digitális kimenet csatlakozó.
.
Megjelenítés; Windows 7 Aero kompatibilis, legalább 1920x1080 felbontással és 24 bites
színmélységgel, két monitoros asztal támogatása.
.
WOL támogatás; Wake-On-LAN támogatás szükséges.
.
Menedzselhetőség; biztosítani kell a meglévő Microsoft System Center alóli menedzselhetőséget
(hardver leltár is)
.
Billentyűzet; Magyar nyelvű USB billentyűzet, min. 101 gombos
.
Egér; USB optikai egér (scroll lehetőség)
.
Energiahatékonysági megfelelés; legalább Energy Star 5.0
.
Operációs rendszeri támogatás; 32 és 64 bites Windows 7 Professional, SLED 11 és Red Hat
Enterprise Linux Desktop futtatása biztosított kell legyen
.
Driver-ek; Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 7 Professional
(32- és 64-bit), valamint SLED 11 és Red Hat Enterprise Linux Desktop kompatibilis a gyártó,
vagy az operációs rendszer által biztosított és támogatott driver-rel (driver lemezen átadva) és
ezek supportja szükséges.
.
Garancia; Az átadás-átvételtől számított 3 év helyszíni garancia

.
.

A szániítógépekbe szerelt kiegészítő kártyáknak, megrendelésenként a telj es mennyisége
vonatkozóan azonos driver készletekkel kell működniük.
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Normál Számítógép: 14000 db ± maximum 25% opció
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Számítógépház: 5FF vagy USFF
Processzor: A Spec.org mérései alapján a CINT2006 teszten elért legalább átlag 30 Baseline
pontérték, CINT2006 Rates teszten elért legalább átlag 60 Baseline pontérték, illetve a
CFP2006 teszten elért legalább átlag 40 Baseline pontérték, valamint a CFP2006 Rates teszten
elért legalább átlag 70 Baseline pontérték. (PL.: Intel Core i3-2 100)
Az eszköz UEFI BIOS-a tartalmazza az OEM stringet.
Memória: min 4 GB (páros db modul, dual channel mód), további bővítési lehetőséggel 8 GBra modul csere nélkül
Belső diszk: min. 250 GB méretű, legalább 6GbitJs sebességű csatolófelülettel rendelkező,
legalább 65 lOPS sebességű meghajtó
Belső optikai meghajtó: minimum DVD+-RW drive
Bővíthetőség: a végső konfigurációban legalább 1 db Üres PCIe (xl6) slottal kell rendelkeznie.
Hálózati csatoló: minimum 1 darab, minimum 1 Gbit/s sebességű Ethernet hálózati csatoló.
Hang: Fülhallgató kimenettel rendelkező hangkártya szükséges.
USB: Minimum 6 darab, legalább USB2.0 szabványú csatlakozó, amiből minimum 2db a
számitógépház elején található
Monitor csatlakozás: legalább I darab analóg kimenet D-SUB (átalakítóval is megoldható) és
legalább 1 db digitális kimenet csatlakozó.
Videó vezérlő: Windows 7 Aero kompatibilis, legalább 1920x1080 felbontással és 24 bites
színmélységgel, Directx 10 támogatás, két monitoros asztal támogatása.
WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges.
Menedzselhetőség: biztosítani kell a meglévő Microsoü System Center alóli
menedzselhetőséget (hardver leltár is)
Billentyűzet: Magyar nyelvű USB billentyűzet, min. 101 gombos
Egér: USB optikai egér (scroll lehetőség)
Energiahatékonysági megfelelés: legalább Energy Star 5.0
Operációs rendszeri támogatás: 32 és 64 bites Windows 7 Professional, SLED 11 és Red Hat
Enterprise Linux Desktop futtatása biztosított kell legyen
Driver-ek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 7 Professional
(32- és 64-bit), valamint SLED 11 és Red Hat Enterprise Linux Desktop kompatibilis a gyártó,
vagy az operációs rendszer által biztosított és támogatott driver-rel (driver lemezen átadva) és
ezek supportja szükséges.
Garancia: Az átadás-átvételtől számított 3 év helyszíni garancia

A számitógépekbe szerelt kiegészítő kártyáknak, megrendelésenként a teljes mennyiségre
vonatkozóan azonos driver készletekkel kell működniük

2. rész
Laptop dokkolóval: 333 db ± maximum 25% opció
Képernyő átmérő: legalább 14” látható
Processzor: Legalább 2 fizikai core, (vagy 4 logikai core hyper threadinggel), magonként
legalább 2 GHz
.
Az eszköz UEFI BIOS-a tartalmazza az OEM stringet.
.
Memória: minimum 4 GB (páros db modul, dual channel mód)
.
Belső diszk: minimum 250GB méretű háttértár, minimum 50 lOPS, csatolófelület legalább
.
.
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3Gbit/s.
Belső optikai meghajtó: DVD-RW, vagy azzal egyenértékű
Hálózati csatoló: mimmum 1 darab, minimum lOOMbitJs sebességű Ethernet hálózati csatoló.
Hang: Fülhallgató kimenettel rendelkező hangkártya, valamint beépített hangszóró szükséges.
USB: Minimum 3 darab, legalább USB2.O szabványú csatlakozó
Monitor csatlakozás: Video kimenet minimum VGA D-Sub port, vagy olyan video kimenet,
amely átalakítóval VGA D-Sub port csatlakozást biztosít.
Billentyűzet: Magyar nyelvű
Webkamera: rendelkezzen integrált webkamerával
Kapacitás: legalább 6 cellás akkumulátor
Biztonság: TPM 1.2 chip
Megjelenítés: Windows 7 Aero kompatibilis, legalább 1 366x768 képpont felbontású
(méretarány: 16:9), minimum 24 bites színmélységgel
Képernyő felbontás: legalább 1 366x768 képpont felbontású (méretarány: 16:9)
Energia felhasználás: az ajánlott eszköznek legalább Energy Star VS minősítéssel kell
rendelkezzen.
WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges.
Menedzselhetőség: biztosítani kell a meglévő Microsoft System Center alóli
menedzselhetőséget (hardver leltár is)
Wifi: 802.11 b/gIn szabványú
Bluetooth: legalább 3.0-ás szabványú
Saját, dedikált porton keresztüli dokkolhatóság
Operációs rendszeri támogatás: 32 és 64 bites Windows 7 Professional, SLED 11 és Red Hat
Enterprise Linux Desktop futtatása biztosított kell legyen
Driver-ek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 7 Professional
(32- és 64-bit), valamint SLED 11 és Red Hat Enterprise Linux Desktop kompatibilis a gyártó,
vagy az operációs rendszer által biztosított és támogatott driver-rel (driver lemezen átadva) és
ezek supportja szükséges.
Garancia: Az átadás-átvételtől számított 3 év helyszíni garancia

Egyéb, a laptopokkal együtt szállítandó eszközök:
.
Táska: Olyan méretű hordozó szükséges, amibe belefér maga a laptop, a kábelek és a szállított
táp egység.
.
Dokkoló: A fenti konfigurációhoz a laptop dokkoló portján csatlakozó dokkoló, melyen
minimum 2 db USB 2.0 és I darab analóg VGA D-SUB csatlakozó, Gigabit Ethernet hálózati
csatlakozás van, valamint Kensington zár használat lehetséges, valamint a laptop töltése a
dokkolón keresztül történik.
.
Billentyűzet: Magyar nyelvű USB billentyűzet, min. 101 gombos
.
Egér: USB optikai egér (scroll lehetőség)
Laptop dokkoló nélkül (táskával): 1650 db + maximum 25% opció
Processzor: Legalább 2 fizikai core, (vagy 4 logikai core hyper threadinggel), magonként
legalább 2 GHz
.
Memória: minimum 4 GB (páros db modul, dual channel mód)
.
Az eszköz UEFI BIOS-a tartalmazza az OEM stringet.
.
Belső diszk: minimum 250GB méretű háttértár, minimum 50 lOPS, csatolófelület legalább
3Gbitls.
.
Belső optikai meghajtó: DVD-RW, vagy azzal egyenértékű
.
Hálózati csatoló: minimum 1 darab, minimum 100 Mbit/s sebességű Ethernet hálózati csatoló.
.
Hang: Fülhallgató kimenettel rendelkező hangkártya, valamint beépített hangszóró szükséges.
.
USB: Minimum 3 darab, legalább USB2.0 szabványú csatlakozó
.
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Monitor csatlakozás: Video kimenet: minimum VGA D-Sub port, vagy olyan video kimenet,
amely átalakítóval VGA D-Sub port csatlakozást biztosít.
Megjelenítés: Windows 7 Aero kompatibilis, legalább 1 366x768 képpont felbontású
(méretarány: 16:9), minimum 24 bites színmélységgel
Billentyűzet: Magyar nyelvű
Webkamera: rendelkezzen integrált webkamerával
Kapacitás: legalább S cellás akkumulátor
Biztonság: TPM 1.2 chip
Képernyő felbontás: legalább 1 366x768 képpont felbontású (méretarány: 16:9)
Energia felhasználás: az ajánlott eszköznek legalább Energy Star VS minősítéssel kell
rendelkezzen.
WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges.
Menedzselhetőség: biztosítani kell a meglévő Microsoft System Center alóli
menedzselhetőséget
WiG: 802.11 b/gIn szabványú
Operációs rendszeri támogatás: 32 és 64 bites Windows 7 Professional, SLED 11 és Red Hat
Enterprise Linux Desktop füttatása biztosított kell legyen
Driver-ek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 7 Professional
(32- és 64-bit), valamint SLED 11 és Red Hat Enterprise Linux Desktop kompatibilis a gyártó,
vagy az operációs rendszer által biztosított és támogatott driver-rel (driver lemezen átadva)
és ezek supportja szükséges.
Garancia; Az átadás-átvételtől számított 3 év helyszíni garancia

Egyéb, a laptopokkal együtt szállítandó eszköz:
.
Táska; Olyan méretű hordozó szükséges, amibe belefér maga a laptop, a kábelek és a szállított
tápegység. A táska specifikus noteboook táska, anyaga tartós gyöngyvászon.
.
Egér: USB optikai egér (scroll lehetőség)
1.5
Ajánlattevő feladatai
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a meghatározott
határidőknek megfelelően az Ajánlatkérő által meghatározott budapesti helyszínre.
1.6
Garanciális feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított termékekre vonatkozóan azok teljes körű, hardver és
szoftver helyszíni garanciáját 14:00 előtti bejelentés esetén következő munkanapi megjelenéssel, egy
24 óránál tovább tartó javítás esetén cserealkatrész biztosításával az átvételtől számított 36 hónapig a
szerződés tervezetben részletezettek szerint.
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2. számú melléklet: Ajánlati ártáblázat (Termék- és árlista)

rileanyiség

~ttn~t~

~

KEF kód
(Trmékazon
ositó)

GyIrlói
szoisnsltó
(cikkuzim)

Me5sj’nloit termék tznootuióji

333

Öt

210-39797

210-39797

Latitude E5430 N-Series Base

333

db

212-10552

212-10552

333

Öt

338-16368

333

Öt

333

Nettó
~ys4~ór (Ft)

‘tel16 asszír (Ft)

5 ~.00 Ft

4995(0000 Fi

Basa Options Express card with TmManage

Ia 000,00 Fi

5994000.00 Ft

338-16363

Processor 3rd Gen Intel Core i3-3110M
Processor (2.4001-tx 3MB)

21 950,00 Ft

7309350.00 Ft

230-12498

230-12498

DisplayLCD
35.Gan
lID (1366x768)
LEDbadctt
Panel(14.0)
with Baci’
Cover

10000.00 Ft

3330000.00 Ft

Öt

214-10499

214-10499

Palmresi No Fingerprint Reader Palmrest for
Single Pointing Keyboards

1000.00 Ft

965700,00 Ft

333

db

370-22519

370-22519

Memory
Memory 4GB (2x2GB) 1600MHz DDR3

7000.00 Ft

2 331 000.00 Ft

333

Öt

400-22309

400-22309

Hard Drive 320GB (7 200 Rpm) Serial NrA
Herd Drive

I I ~ Fi

3 663000.00 Fi

333

Öt

429-18402

429-16443

OptIcal Drive DVI) +I-R~N Media Bay Drive

4200,00 Ft

I 398 600,00 Ft

33

Öb

450-16908

450-18136

Power
Supply
• Power Cord European 90W
AC
Adapter
with
European Power Cord

3 800.00 Ft

I 165 400,00 Fi

333

~

451-11609

451 11988

Battery Prxneiy 9-cell 87W)1-IR 3 Year
Warranty

6000.00 Fi

5328000,00 Fi

e%%NIS Z
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452-11404

Port ReplicaLor EURO2 Simple E-Port II with
130W AC AdapLer IJSB 3.0 without stand

460-I 1748

460-11748

Dell Pro Lile l4in Business Case

db

555-14355

555-14393

333

db

583-14380

999

db

333

395000 Ft

1315350,00 Ft

I
3 000,00 Ft

999 00000 Ft

Wireless Dell Wireless 380 Bluetooth Card 4,0
Low Energy Module

I 000,00 FL

333 000,00 Fi

5816636

Keyboard
Internal
Hungarian
Nonbacklit Single
pointing
KeyboardQwertz
(antimicrobial)

2 000.00 Ft

666000,00 Fi

710-16688

710-16688

lYr BasicWarranty - Next Business Day

7000,00 Ft

6 993 000.00 Fi

db

580-17456

580-17628

Keyboard
(OWERTZ)
B
QuietKeyHunganan
USB Keyboard
Black Dell KB212-

I 00000 lit

333 000,00 Ft

333

db

570-.MCW

570-AACW

Dell MSII I USB Optical Mouse

I 025,00 Ft

341 325.00 Ft

1650

db

210-39797

210-39797

Latitude E5430 N-Series Base

15 000,00 Ft

24 750000,00 Ft

1650

db

212-10552

212-10552

Base Options Express card with TruManage

18 000,00 I~L

29700000,00 Fi

1650

db

338-16368

338-16368

Processor 3rd Gen Intel Core iS-3110M
Processor (2.400Hz 3MB)

21950,00 Fi

36217 500,00 Ft

1650

db

230-12498

230-12498

Display
35.6a’n
HD (1366x768)
LEDbacklit LCD
Panel(14.0)
with Back
Cover

10 000,00 Ft

16500000,00 Ft

‚650

db

214-10499

214 10499

Palmrest No Fingeiprint Reader Palmrest for
Single Pointing Keyboards

2 900,00 Ft

4 785 000.00 Ft

1650

lb

370-22519

370-22519

Memory 4GB (2x2GB) 1600MHz DDR3
Memory

7 000.00 Fi

I I 550 000.00 Ft

1650

db

400-22309

400-22309

Hard Drive 320GB (7 200 Rpm) Serial PiTA
Hard Drive

ll000,OOFt

I8IS0000,O0Ft

1650

db

429-16402

429-16443

Optical Drive DVD +/-RW Media Bay Drive

4200.00 Fi

6930000.00 FL

1650

db

450-16908

450-18136

Power Supply + Power Cord European 90W
AC Adapter with European Power Cord

3 800.00 Ft

6 270 000,00 Ft

‚650

db

451-11609

451-11988

Battery Pnmary 9-cell 87W/HR 3 Year
Warranty

16000,DOFt

26400000,OOFL

‚650

db

460-11748

460-11748

Dell Pro Lite l4in Business Case

3000,00 Ft

4950000,00 Ft

1650

db

555-14355

555-14393

Wireless Dell Wireless 380 Bluetooth Card 4.0
Low Energy Module

I 000,00 Ft

I 650000,00 Ft

1650

db

583-14380

583-16636

Keyboard Internal Hungarian Owertz Nonbacklit Single pointing Keyboard (antimicrobial)

2000.00 Ft

3300000,00 Ft

4950

db

710-16688

710-16688

lYr Basic Warranty Next Business Day

7000,00 Ft

34650000,00 Ft

1650

dt~

570-AACW

570-AACW

Dell MSl1l USS Optical Mouse

1025,00 Ft

I 69’ 250,00 Ft

333

db

452-11404

333

db

333

.

Összesen (nettó);

‘

275 054 475 Ft
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3. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
Teljesítésigazolás (MIE-75913/2)
Teljesítést kazoló Bizonviat
Készült

Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen TB aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen TB jóváhagyója)

Terméklszolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a esatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., 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 TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
-

a szerződésben meghatározott
egyéb_devizában

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft:

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Érték:
Esedékessége (dátum):

Megrendelő képviselőjel
Megrendelő képviselője2

Ph

Ph
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4 számú melléklet: Nyilatkozat Partner a atairól (minta)

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvóntartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám:

Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai
Név:

Beosztás:

Telefonszám:

E-mail cím:

Cím
Székhely (ország irányítószám. Város utca, házszám):
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytöl (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni) amennyiben releváns
Számla küldési cim (ország, irányítószám város, utca házs’ám):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányutószám, város utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve:
Bankszámla száma:

Bankszámla devizaneme:

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell beirni, amelyik
sor_vonatkozik a partnerre,_Ott_IGEN-t) ______________________________________ _____________________________________
Különbözet szerinti
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII A.
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(,l)):
elszámolás [áfa tv. XV-XVII. fejezet,
fejezet, l69.~.(h)]:
I 69.~.(p,gj):
Fordított adózás [áfa tv. I 69.*.(n)]:
Alanyi mentesség (áfa tv. XIII. fejezeti:
Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
Milyen tevékenység alapján:
fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII törvény]:

KIVA [2012 évi CXLVII. törvény):

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

Dátum
Cégszerű aláírás:
PH

e%%N1s
Z
a a
~

~

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS

SZOWÁLTATÚ ZRT.

Szerződésszám 2~03918-000o-2O13.
Tárgy: „A járási hivatalok informatikai
in&astruktúrájának fejlesztése” és „A járási
hivatalok integrálása a kormányhivatalok
ügyfélszolgálati rendszerébe” című kiemelt
projektek támogatásához Munkaállomások, és
laptopok szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
opciós tételeinek lehívása

Dongó Péter
99999 Informatikai KR

Tisztelt Vevőszolgáhit!
Hivatkozva a mai napon kelt 2-03918-0000-2013. számú szerződés 1.2. pontjában foglaltakra a NISZ
Zrt. ezennel az alábbi opciós tételeket hívja le:

Jelen nyilatkozattal lehívott opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a mai napon kelt 2-03918-

0000-20 13 számú szerződés tartalmazza.
Teljesítés határideje: a mai napon kelt 2-03918-0000-2013 számú szerződés 2. pontjában foglaltak
szerint.

Budapest, 2013. november

Budapest, 2013. november

..

99999 informatika Kit. 1.
1037 Budapest, Jablonka út 71.
A.sz.: 13854964-2-41
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sza~án~Átil&~4cíós Szoigás~6
ve~q1%zgató RészvÓgytá~8
N tSZ Nemzeti 1nfokommuIiikádió~Sz0lMh~4t~~
Zártkörűen Működő Rész’4nytársaság

.:

01-09-876269

Dongó Péter
ügyvezető igazgató
99999 Informatikai Kft.

a közös ajánlattevők nevében

