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Szerződésszám: 2-04532-0000-2014
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
a
NISZ
Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen
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

Működő

Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1138 Budapest, Váci Út 117-119.
cégjegyzékszáma: 01-09-875754
adószáma: 13835462-2-41
számlavezető bankjának a neve, címe: MKB BANK Zrt. (1051 Budapest, Váci utca 38.
bankszámlaszáma: 10300002-10317104-49020013
önálló aláírásra jogosult képviselője: Bari András
mint megbízott (a továbbiakban: „Szállító”)
(a Megrendelő és a Szállító a továbbiakban együttesen: Felek)
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
1.

A szerződés megkötésének előzményei:

1.1
A
NISZ
Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 3.
része (Kbt. 122. ~ (7) bekezdés a) pontja) szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárást folytatott le „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
kiterjesztése (KKIR2) EKOP-1.1.4-2013-2013-0001 számú projekt keretén belül
TDM PBX típusú alközpontok fejlesztéséhez kapcsolódó hardver beszerzés”
tárgyban, adásvételi szerződés megkötése céljából.
1.2
A Megrendelő a beérkezett ajánlato(ka)t elbírálta és a a Kbt. 71. ~ (2) bekezdésének
b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a jelen szerződést.
1.3. A jelen adásvételi szerződés részét képezik fizikai csatolás nélkül az alábbi
dokumentumok:
l.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
2.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja;
3.a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása
(amennyiben releváns);
4.tárgyalási jegyzőkönyv.
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-1.l.4-2013-2013-0001 azonosító számú, „A
Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)” megnevezésű
projekten belül kerül finanszírozásra. A támogatási intenzitás mértéke 100°k.
Szállító a szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri, a teljesítés
során figyelembe veszi, elfogadja a szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását,
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valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi
Európai Uniós és magyar jogszabályt és a Támogatási szerződés tartalmát.
1.6. Felek rögzítik, hogy „Termék” alatt a Műszaki leírásban szereplő összes eszközt és
licenszt értik.
1.7. Felek rögzítik, hogy a „Szerződés” megnevezés alatt a jelen Adásvételi szerződés
értendő
2.

A szerződés tárgya:

Jelen szerződés tárgya a szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban
meghatározottaknak megfelelő minőségű új, gyári csomagolású termékek leszállítása,
valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat teljesítése az alábbiak szerint:
Gyá~toi cikkszám

Termék iu’egnevezése

cib

Licence
L-SL-29-UC-K9=

Unified Communication E-Delivery PAK for Cisco 2901- 6

Eszközök
PVDM3-128=

128-channel high-density voice and video DSP module

PVDM3-32=

32-channel high-density voice and video DSP module

PVDM3-64=

~;~tR~:nnel high-density voice and video DSP module

VIC2-2BRI-NT/TE=

Two-port Voice Interface Card

VWIC2-1MFT-T1/E1=

1-Port 2nd Gen Multiflex Twnk Voice/WAN Int. Card

VWIC2-2MFT-T1/E1=

2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card

-

BRI (NT and TE)

1

2

6

Szállító vállalja, hogy az általa leszállított termékeket Megrendelő tulajdonába adja az
egyéb kapcsolódó feladatok (helyszínre szállításával és jótállással) 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
Dokumentáci6ban meghatározott szállítások és feladatok elvégzésére, a tárgyalási
jegyzőkönyvben foglaltak figyelembevételével.
4.

A szerződés teljesítésének határideje, módja, a teljesítés helye:

4.1. Jelen szerződést a Felek a szerződés aláírásának napjától 30 (harminc) napra terjedő
határozott időtartamra kötik.
4.2. Amennyiben a Megrendelő lehetőséget biztosít rá, akkor Szállító a szállítást több
részletben is teljesítheti.
Szállító előteljesítésre jogosult, a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával.
2

Részteljesítés esetén a Szállító jogosult a szállítási címre az oda szállítandó termékeket
külön-külön, más időpontban leszállítani és az átadás-átvételt kezdeményezni.
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, 1 eredeti példány pedig
a Szállítót illeti meg.
Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
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 tartalomnak 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 leirásban
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.
A jegyzőkönyvben rögzített határidőig Szállító köteles a hiányosságokat,
kiegészíteni, illetvejavítatni és az átadás-átvételt újra kezdeményezni.

hibákat

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

az eszközök műszaki dokumentációja 1-1 példány, magyar vagy angol nyelven
gyártói adatlap (magyar nyelven), 1-1 példány
jótállási jegy(ek)
a megrendelt licencek használatához szükséges dokumentáció

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), 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.
4.10. A teljesítés helye: Budapest, X. Maglódi U. 6
5. A szállítói díj, fizetési feltételek:
5.1. Felek megállapodnak, hogy Szállítót megillető ellenszolgáltatás teljes összege a 4.
számú mellékletben meghatározott árak alapján:
A termékek ellenértéke: 7.373.908,-Ft + ÁFA, azaz Hétmillió-háromszázhetvenháromezer
kilencszáznyolc forint + AFA, amelyből az eszközök ellenértéke:6.684.298,-Ft + AFA, azaz
Hatmilli6-hatszáznyolcvannégyezer-kétszázkilencvennyolc forint + AFA, a licencek
ellenértéke: 689.610,-Ft + AFA, azaz Hatszáznyolcvankilencezer-hatszáztíz forint + 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 a szerződés teljeskörű, szerződésszerű
teljesítését követően jogosult számlát benyújtani. A számlának meg kell felelnie a 2000. évi
C. törvény 167 5-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) 5-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 5-ban foglalt feltételek Szállító általi teljesítése
esetén jogosult kifizetni.
~.

—

A NISZ Zrt. részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: szakmai részről Onder Zoltán, a
projekt részről Patkó Attila.
5.5. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenység kapcsán elvégzett feladat
szerződésszerű teljesítését követően benyújtott számla nettó ellenértékének kifizetésére az
EKOP-1 .1.4-2013-2013-0001 számú projekt terhére, un. „szállítói finanszírozás”-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
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 nettó díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
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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) ás (3) bekezdésében foglaltakra. A Szállító
tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel.
~.

5.6 A számlakiállításával kapcsolatos követelmények:
A számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
központi iktatójába küldi.
A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
.
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése,
VTSZ/SZ) száma mellett a projekt teljes azonosító számát EKOP-1.1.4-20132013-0001), 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, hogy jelen szerződés finanszírozásában és
annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, 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. 5-ában
foglaltaknak megfelelően köteles eljárni.
5.8. Amennyiben Szállító előleget igényel, akkor az előleg elszámolása a számlában
történik.
5.9. Fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot a
Szállítónak megfizetni.
5.10. Az ár a Szállitónak 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 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.
—

—

Ő

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, jótállás
6.1.Szállító szavatolja, hogy a leszállított termékek megfelelnek az ajánlattételi felhívásban,
a dokumentádóban, a szállító ajánlatában, a magyar jogszabályokban szerepelő
szabványoknak és a műszaki előírásoknak, azok újak, első osztályú minőségűek ás
rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
6.2.Szállító a leszállított termékekre a sikeres átadás-átvétel napjától számított 36 hónap
jótállást vállal és köteles az erről szóló jótállásí 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:
.

A meghibásodott eszközöket Megrendelő szakemberei cserélik a felhasználóknál és a
meghibásodott eszközöket tárolják, ás a hibát
e-mailben vagy faxon bejelentik
Szállítónak
Szállító munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben telefonos és email
alapú csatornákat biztosít a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések
fogadására.
A hibabejelentéseket 4 munkaórán belül kell visszaigazolni Megrendelő felé.
—

•

.
.

.

.

.

.

.

A meghibásodott eszközöket Szállítónak el kell szállítania és a javítást saját telephelyén
kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul működő eszközöket vissza kell szállítania
A Szállító a bejelentéstől számított 5 munkanapon belül elszállítja a meghibásodott
eszközöket
A Szállító a bejelentéstől számított 15 munkanapon belül visszaszállítja a megjavított ás
hibátlanul működő eszközöket
A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a későbbiekben semmilyen díj nem számítható fel.
A nem javítható eszközöket Szállítónak cserélnie kell az előzőekben rögzített 15
munkanapon belül.
A szoftverfrissítéseket web oldalról letölthető módon kell biztosítani.

6.5. Amennyiben a Szállító jelen szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben
nem, vagy nem megfelelően teljesíti, Illetve feladatainak teljesítésével neki felróható okból
késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a
nettó ellenérték 0,5°M-a, összesen maximum a nettó ellenérték 20%-a lehet. Amennyiben
a Szállító késedelme a 20 napot meghaladja, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől
írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási kötbért követelni.
6.6. Hibás teljesítés esetén a Szállító ugyanolyan mértékű kötbért köteles fizetni, mint a
késedelmes teljesítés esetén azzal, hogy a Szállító a hibás teljesítési kötbért arra az időre
köteles megfizetni, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás
végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig eltelt. Kétszeri hibás
teljesítés esetén, vagy ha a Szállító a hibát az előírt határidőn belül nem javítja ki, akkor
Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni és meghiúsulási
kötbért követelni.
6.7.Amennyiben a Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait részben vagy
egészben nem teljesíti, a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére.
A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó szállítói díj 25 %-a.

.

X

7.

Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:
Név: Onder Zoltán
Telefonszám: +36 1 795 7152
e-mail: onder.zoltan@nisz.hu
Szállító részéről:
Név: Fuksz Mónika
Telefonszám: +36 1 471 2489
A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely
körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.
8.

A szerződés megszűnése, elállás

1. A Jelen szerződés a Felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével megy
teljesedésbe, a határozott idő lejártával.
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 megfizetésre kerül a szerződésben foglaltaknak megfelelően.
3.Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél azonnali
hatállyal felmondhatja.
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.
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

helen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályok irányadók.
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.
1O.Egyéb rendelkezések
1.
Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi, hogy a szerződés
megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy elvégezze,
amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve köteles. Ilyen szervek különösen a projekt

támogatója, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési
szerv, a Magyar Allamkincstár, az Allami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes
szervezetei és az Európai Számvevőszék. Fentiek értelmében a Szállító köteles minden
segítséget megadni, a helyszíni vizsgálatokon jelen lenni. A Szállító kötelezettséget vállal
arra, 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 elszámolásához szükséges dokumentumot.
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 Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
valamely feltétel
b) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott valamely feltétel.
-

—

Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
3.
A Megrendelő a Kbt. 125. 5 (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat
írja elő:
a) a Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. 5 (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
4.
A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot
szerez, amely magában foglalja az alkotás átdolgozására vonatkozó jogot. Szállító
tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Támogató részére ezen alkotásokat ingyenes biztosítja.
5. A szerződés teljesítése során a Felek tudomására jutott információk, amelyek a másik fél
üzleti tevékenységéhez, termékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak, üzleti titoknak
minősülnek és azokat a Felek bizalmasnak minősíti. Ezen bizalmas információkat a Felek
mással nem közölhetik, nyilvánosságra nem hozhatják.
6. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és az alapján szerződés teljesítéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő általi elfogadását követő 5 (öt) évig
megőrzi.
7.Tekintettel arra, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során nem
tette lehetővé, hogy nyertes ajánlattevő projekttársaságot hozzon létre, így a Kbt. 129. 5-a
nem irányadó jelen szerződés vonatkozásában.
8. A szerződés teljesítése során irányadó a Kft. 125. 5. (7) bekezdésében, valamint a Kbt.
128, 5-ában foglaltak is.
Jelen szállítói szerződés 9 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.
8
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1. sz melléklet

MŰSZAKI LEÍRÁS
(TDM PBX típusú alközpontok fejlesztéséhez kapcsolódó hardver beszerzés)
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)”
ci mu
kiemelt projekt támogatásához
Kódszám:EKOP-1.1.4-2013-2013-0001
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:
** * **

A projekt az Európai Unió támogatásávaL, az Európai
RegionáLis Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
‚Ő

1.

Műszaki leírás
1.1

Általános elvárások

A NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság),
a „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) EKOP-1.1.42013-2013-0001 számú projekt keretén belül TDM PBX típusú alközpontok fejlesztéséhez
kapcsolódó hardver beszerzés” alapján új IP-s összekapcsolódások biztosítására meglévő
eszközökbe hardver modulok illetve kapcsolódó licencek bővítését tervezi.
A fenti cél megvalósításához szükséges a továbbiakban részletezett specifikációjú
kiegészítők és eszközök beszerzése.
A beszerzésre kerülő termékek csak új, gyári csomagolású, a szállítást megelőzően sehol
nem használt eszközök lehetnek.
A beszerzés célja az alábbi fejezetekben részletezett modulok és licencek beszerzésével
és telepítésével több mint 4500 hívószám „kétirányúsítása,, elérése.

A bővítések szükséges eszközök bemutatása
A meglévő infrastruktúra Cisco eszközöket használ az integrált adat és hang forgalmak
továbbítására. Az egységesített szolgáltatások megvalósításához kapadtásbővítés
szükséges.
Interfész modulok:
-

-

VIC-23R1-S/T-TE (ISDN Voice Interface Cards VIC) csatlakoztatható közvetlenül
a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz (PSTN), alközpontokhoz (PBX).
Egy és két portos Ti/El MFT VWIC2 kártyák támogatják az El ( beleértve a
strukturált G.703 és ‘3.704 keretbe ) vonali interfész kapcsolatokat, így ISDN PRI
interfészen csatlakoztatható közvetlenül a nyilvános kapcsolt távbeszélőhálózathoz (PSTN), alközpontokhoz (PBX).
-

-

Interfész modulok:
Gyártói cikkszám
VIC2-2BR!-NT/TE=
VWIC2-1MFT-T1/E1=
VWICZ-2MFT-T1/E1=

Termék megnevezése

‘

Two-port Voice Interface Card BRI (NT and TE) (2
portos(2X2 csatornás) hang BRI kártya (NT és TE))
-

IIT1/El/
l-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card
(1 portos 2. generációs El hang trunk kártya)
I 2-Port 2nd Geri Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card

-

-

Ti/El, 2 portos 2. generációs El hang trunk kártya

A hano digitalizáló kiegészítő modulok:
A High-Density Packet Voice Digital Signal Processor Module (PVDM3) lehetővé teszi,
hogy a Cisco 2900-as és 3900-as sorozatú ISR routerek képesek legyenek multimédiás

funkci6kat ellátni, mint például a nagy sűrűségű
konferenciahívások kezelése, média transzkódolás.
PVDM modulok:
Gyártói cikkszám

hang-video

kapcsolat

Termék megnevezése

PVDM 3-32 =

32-channel high-density voice and video DSP module
SPARE (32 csatornás tartalék videó- ás hang DSP modul)

PVDM3-64=

64-channel high-density voice and video DSP module
SPARE (64 csatornás tartalék videó- és hang DSP modul)

PVDM3-128=

128-channel high-density voice and video DSP module
SPARE (128 csatornás tartalék vide6- és hang DSP modul)

Licence
A cisco29xx termékekhez
használatához szükséges:

szükséges

szoftver

licence amely a

hangképességek

Licencek:
Gyártói cikkszám
L-SL-29-UC-K9=

1.3

Termék megnevezése
Unified Communication E-Delivery PAK for Cisco 29012951 (Unified Communication liszensz Cisco 2901-2951hez)

Szállítandó eszközök és mennyiségek

Gyártói cikkszám
L-SL-29-UC-K9=
PVDM3-128=
PVDM 3-32 =
PVDM3-64=
V1C2-2BRI-NT/TE=
VWIC2-1MFT-T1/E1=
VWIC2-2MFT-T1/E1=

ás

Termék megnevezése

db

Unified Communication E-Delivery PAK for Cisco
2901-2951
128-channel high-density voice and video DSP
module SPARE
32-channel high-density voice and video DSP module
SPARE
64-channel high-density voice and video DSP module
S PARE
Two-port Voice Interface Card SRI (NT and TE)
1-Port 2nd Sen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card
Ti/El

6

2-Port 2nd Sen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card
Ti/El

6
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Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Váflalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Tennék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen TB aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen TB jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő 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 TB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott e~éb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft:

Devizanem:

I Érték: I
Esedékessége
(dátum):
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Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Enterprise Communications Magyarország Kit.

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Enterprise Communications Magyarország Kit.

Cégjegvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-875754
Adószám: 13835462-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Fuksz Mónika

Uniós adószám: F1U13835462

Telefonszám: +36 1 471-2489

E-mail cím: fuksz.monika®enterprisegroup.hu

Beosztás: kiemelt ügyfélmenedzser

Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1 138 Budapest, Váci út 1 17-1 19.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, jrányítószám, város, utca, házszám): 1138
Budapest, Váci út 117-119.
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: MKB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10300002-10317104Bankszámla devizaneme: HUF
49020013
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-e: kell
beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Onszámlázás [áfa tv. 1 69.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM
fejezet, l69.~.(p,g,)]: NEM
Alanyi mentesség (áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
Forditott adozas [afa tv.
fejezet]: NEM
tv. VI. fejezet]:
169.~.(n)]:Milyen tevekenyseg
Milyen tevekenyseg alapjan:
alapjan: NEM
NEM
‚

‚

.

‚

.

.

.

.

.

.

‚

‚

.‚

.‚

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM

Dátum:2014. ..Q.?..i~-C
Cégszerű aláírás:
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1/A. NYILATKOZAT

Alulírott Enterprise Communications Magyarország Kft. (képviseli: Bari András) mint ajánlattevő ezúton Úgy
nyilatkozunk, hogy a NISZ Nemzeti lnfokommunikációS Szolgáltató Zrt., mint ajánlatkérőnek a
»Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) EKOP-1.1.4-2013-2013-000l
számú projekt keretén belül TDM PBX típusú alközpontok fejlesztéséhez kapcsolódó hardver beszerzés”
elnevezésű eljárásban, hogy az 1. számú nyilatkozatmintában (felolvasólap) feltüntetett nettó szállítói díj a
következőképpen épül fel:
.

..

.

‚

Gyartoi cikkszam

Termék megnevezése

db

Nettó
egysegar
.

.

Nettó összesen
ar
.

Licence
L-SL-29-UC-K9=

Unified Communication E-Delivery PAK for Cisco 6
2901-2951

114 935 Ft

Licence összesen

689 610 Ft
689 610 Ft

Eszközök
PVDM3-128=

128-channel high-density voice and video DSP
‚ 1 050 831 Ft
1
module SPARE

pvDM332=

32-channel high-density voice and video DSP
module SPARE

262 709 Ft

788 127 Ft

pvDM3-64=

64-channel high-density voice and video DSP
module SPARE

525 418 Ft

2 101 672 Ft

170 761 Ft

341 522 Ft

VIC2-2BRI-NT/TE= Two-port Voice Interface Card BRI (NT and TE)
-

T

1 050 831 Ft

VWIC2-1MFTT1/E1=

1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int.
Card-Ti/El

234 796 Ft

234 796 Ft

VWIC2-2MFTT1/E1

2-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. 6
Card-Ti/El

361 225 Ft

2 167 350 Ft

Eszközök összesen

6 684 298 Ft

Mindösszesen:

7 373 908 Ft

Budapest 2014. július 28.
-
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(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a

Q

Enterprise CommunIcations Magyarország ~~eghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)
1133 Budapest, Váci Út 117-119.
Mószém: 1 2e35462-2-41 Cégjegyzékszám: 01.09.875754

ENTERPRISE CoMMUNICATIoNS?fl&3*@3WQ~32ÁO~t7tO’49O2OOl3
-i-1138 Budapest. Van Ut 117-119
TeL: t36 (1’ 471-2400
nío@~nterpriseg:oup hu
‚jwv,.enzerprise~roup.hu

Fax: +36(11 471-2402

