
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Szerződésszám: 2-03743-000-2013

amely létrejött

- egyrészről —

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg. 0110 041633, Adószám:
10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),

másrészről —

ANSWARE Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító:
100177, székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi
Törvényszék, Cg.: 01-09-268531, adószám: 10900963-2-41, képviseli: Ghymes Balázs ügyvezető),

Augment!IT Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100149,
székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 41., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi
Törvényszék, Cg.: Cg.01-09-700441, adószáin: 12725456-2-41, képviseli: Fischer Erik ügyvezető),

KanceHár.hu Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 100173, székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., céget nyilvántartó cégbíróság
neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-046087, adószám: 14392777-2-41, képviseli: Hegedűs
Gábor vezérigazgató),

Euroway Networking Infokommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság. (KEF azonosító: 200438,székhely: 1042 Budapest, Arpád út 51-53., céget nyilvántartó
cégbítóság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-09-727541, adószám: 13287041-2-41,képvisel.i:
Megyesi Zoltán ügyvezető)

a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben
kötelezett cég az Euroway Networking Kft.

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

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

l.A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző)
által TED 2011/S 26-042013 (2011.02.08.) (KE-2704/201 1) szám alatt a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére Hálózati
aktív ‘s pass~ív eszközök szállítása és kapcsolódó s~ol~gáltatások te/Jesítise tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegáflapodásos eljárás első része eredményeképpen a
Beszerző és a Szállító között keret-megállapodás jött létre (továbbiakban: KM)

KM azonosítószáma: KMO2OI I5NETÁ1I
KM aláírásának dátuma: 2011. július 21.
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KM időbeh hatálya: 2011. július 21.— 2013. július 21.
KM keretösszege: 9 000 000 000 HUE +AFA

2. A szerződés tárgya:

2.1 A jelen szerződés, a fenti KM azonosító számú keretmegállapodásos eljárás második
részeként lefolytatott eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező
termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre.

2.2 A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az alábbi 1. számú
meflékletben nevesített termékek szállítását a „Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja projekthez kapcsolódóan Magyar Közút részére NTG
csatlakozáshoz CE eszközö& valamint Kormányablak és Járási Hivatal telephelyek
NTG-s csatlakoztatása céljából eszkőzbeszerzés (IL rész router kártyák) 2rész” tárgyban
- EKOP-2.2A-2012-2012-0001 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan verseny újranyitással
lebonyolított központosított beszerzési eljárás alapján.

2.3 A szerződés tárgyának további részletes tartalmát a 3. számú melléklet (Műszaki leírás)
tartalmazza.

Az Ajánlattételi Felhívás 5. pontjára tekintettel Felek megállapodnak, hogy a szállítandó termékek
pontos mennyisége:

A típusú kártya 91db
B típusú kártya 52 db
C típusú kártya 309 db

3. A szerződés teljesítési határideje a teljesítés igazolás rendje:

3.1 Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje az eszközök teljesítése vonatkozásában: 2013. július
15. napja.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad azzal, hogy amennyiben Ajánlattevő előteljesítéssel kíván élni, az
előteljesítési alkalmanként/részszáliításonként teljesített eszközök mennyisége:

A típusú kártya legalább 45 db
B típusú kártya Jl-l/kártya legalább 8db, KAB kártya legalább 15 db
C típusú kártya legalább 140 db.

3.2. A Megrendelő a Teljesítést igazoló bizonylatot — a továbbiakban TIB- állít ki Szállító részére,
amellyel Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (Szállító levél, berendezés lista, átadás
átvéte]i jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, stb ) szereplő részletezettségnek
megfelelő szolgáltatást, a Szállító elvégezte. A Megrendelő igazolja, hogy teljesítés a szerződés
szerinti tartalomnak és minőségnek megfelelt.

3.3. A Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla meflékletét együttesen kell,
hogy képezze, ezen TIB és az ott rögzített meflékletek egy-egy példánya. Számla kizárólag ezen
eljárási rend alapján nyújtható be Megrendelőnek. Jelen szerződés alapján Szállító a jogviszony

végén, a teljesítés leigazolását követően 6.8. alapján prioritásonként egy egy számlát bocsáthat ki
Megrendelő részére.



3.4. Szállító továbbá köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani és a jelen csatolni, a
Nyilatkozat Partner adatairól — a továbbiakban NYPA- szóló dokumentumot rögzítve benne a
Szállító száml.ázási adatait, valamint az esetleges különös adózására vonatkozó információkat.

3.5. Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy Boros Sándor.

A teljesítésigazoló személyében történő változás nem igényel szerződésmódosítást, a változásról
Megrendelő írásbeli tájékoztatást küld a Szállítónak.

4. A teljesítés helye:

a Megrendelő Budapest X. ker. Maglódi u. 6., (NISZ központi raktár)szám alatti telephelye(i).

5. A 6zetendő ellenérték:

5.1 A Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

5.2 Felek megá].lapodnak, hogy a Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben
meghatározott árak alapján 25.801.700,- Ft +AFA, azaz Huszonötmil]ió-nyolcszázegyezer
hétszáz forint + közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó.

5.3 Szállító tudomásul veszi, hogy az 5.2. pontban rögzített szerződéses ár (termékek, eszközök
esetén) tartalmazza a behozatall.al, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes
költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).

Felek rögzítik, hogy a közbeszerzési díj alapjaaz Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi
adó nélkül számított értéke, mértéke 1,500 Afa.

5.4 Szállító tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerő teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában
foglalja, ezért a Szállító más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá
költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6. Fizetési feltételek:

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

6.2 Szállító tudomásul veszi, bogy a jelen szerződés 5. pontjában rögzített díjra a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján cégszerűen aláírt számla
ellenében jogosult, melyet a Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak
kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a teljesítés elismerésétől számított 8 napon
belül a Megrendelő részére. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek.

6.3 Szállító tudomásul veszi, hogy a benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak
megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás.
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6.4. Szállító tudomásul veszi, hogy előleget nem kérhet, Megrendelő pedig előleget nem adhat.

6.5 A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból az EKOP 2.2.4-2012 2012-0001sz. „Kormányzati intézmények telephelyein
végberendezések modernizációja” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói fmanszírozás”
keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

6.6. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szerződés szerinti
díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez
(kifizetésre köteles szervezet) történő beérkezését követően a 2003. évi CXXIX. törvény 305. ~
rendelkezései, valamint a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet szerinti halasztott fizetéssel a
Közreműködő Szervezet egyenlíti kJ közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással. A
Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel.

6.7. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a számla kézhezvételtől, azaz a központi iktatóba
történő beérkezést követő 15 napon belül a jelen szerződés 5.2. pontjában rögzített d.íjról
kibocsátott számla ÁFA tartalmát képező összeget közvetlenül utalja át a Szállító részére.

6.8. A számlakiállításával kapcsolatos követelmények;

Szállító vállalja, hogy a szabályszerűen kiállított számlát Megrendelő nevére, Megrendelő központi
iktatójába küldi.

Szállító tudomásul veszi, hogy a számla szabályszerű kiállításához
. a Szállító a teljesítésről két darab számlát köteles kiállítani, amelyet az EKOP

támogatás prioritásának arányában megbont; EKOP 2. prioritás 86,61° o és EKOP
3. prioritás 13,39°

. a számlán szerepeltetni kell a szállított eszközök megnevezését, VTSZ/SZJ száma
mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-2.2.4-2012-2012-0001), a NISZ
Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra
szolgáló szerződés számot az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos
arányban,

. a számlán fel kell tüntetni a Szállító bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint
Szállító adószámát,

. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
• szállítói finanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell haladnia a

nettó egymillió forintot.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások fellnsználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

6.9 Felek megállapodnak, hogy a szállítói finanszírozással összefüggő fizetési késedelemért
Megrendelő felelősséggel nem tartozik.
6.10 Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt írásban
haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül értesíteni. Felek megállapodnak, hogy a jelen pont
szerinti tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Szállító felel.



6.11 Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti elszámolás tekintetében a 4/2011. (1.28.)
Korm. rendelet és a 2003. évi CXXIX. törvény 305. (3) bekezdés rendelkezései irányadók.

7.A teljesítés módja és ellenőrzése

7.1 Szállító vállalja, hogy - a licencek kivételével — a termékek Megrendelőnél történő
nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító címkét (továbbiakban: vonalkódok)
elhelyezi a termékeken. Ezen feladata teljesítése érdekében Megrendelő jelen szerződés
aláírásának napját követő két munkanapon belül átadja Szállítónak a vonalkódokat, valamint az
eszköznyilvántartás szerinti elkészítésének alapjául szolgáló excel táblázatot. Szállító köteles a
termékeken a vonalkódot jelen szerződés 3. számú mellékletének 1.2 pontjában meghatározott
előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Szállító a felragasztott matricákon szereplő leltári
számot és az eszközök gyári számát összerendelő elektronikus (az átadott excel táblázatban) és
papír alapú listát köteles a Megrendelő részére biztosítani.

7.2 Szállító kötelezettséget vállal, bogy legkésőbb a szállítás tervezett napját megelőző harmadik
munkanapon, hétfőtől csütörtökig 13:30 óráig, pénteken 11.30 óráig Írásban értesíti Megrendelőt
a szállítás időpontjáról. Felek megállapodnak, bogy Szállító az eszközöket hétfőtől-csütörtökig
8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.30-ig tartó időszakban köteles szállítani.

Felek megállapodnak, bogy a jelen pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő
károkért Szállító felel.

Felek megállapodnak, hogy a jelen pont szerinti értesítési kötelezettség Szállító általi elmulasztása
esetén Megrendelő a leszállított termék tényleges átvételét nem köteles a leszállÍtást követő
negyedik munkanapnál előbb megkezdeni.

Felek mególlapodnak, hogy a jelen pont szerinti értesítési kötelezettség Szállító általi elmulasztása
esetén a szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Szállító költségére és
veszélyére Megrendelő gondoskodik.

7.3. Szállító kötelezettséget vállal, hogy a szállítás időpontjára vonatkozó előzetes értesítéssel
egyidejűleg átadja, illetve megküldi Megrendelő részére papír alapon és elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) is a szállítandó termékekről készült kimutatást.

Felek megállapodnak, hogy Szállító a termékek szállítását mindaddig nem jogosult megkezdeni,
míg a jelen pont szerinti kimutatást nem adja át bocsátja a jelen pontnak megfelelően Megrendelő
rendelkezésére.

7.4 Jótállás:

7.5.1 Szállító jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljeskörű Q~ardver és
szoftver elemekre is kiterjedő) jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az
időpontja.

7.5.2 Megrendelő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Szállító alábbi
elérhetőségeinek valamelyikén, Írásban teheti meg:

Fax szám: ±36- 1-231-0597
E-mail cím: support~euroway.hu

4



Telefon szám+36-1-231 -2298

7.5.3 A Szállító eflenkező Megrendelői értesítés hiányában hibabejelentéseket kizárólag
Megrendelő alábbi elérhetőségeiről fogadhat el:
eszkozgazdalkodas~nisz.hu
network@nisz.hu
7.5.4 A hibabejelentést Szállítónak 4 órán belül kefl visszaigazolnia azon a fax számon vagy e-mail
címen, amelyen Megrendelő bejelentését megtette. 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,
- hibabejelentés száma.

.5.5 Szállító váflalja, hogy a hibabejelentéstől számított 24 órán belül (vagy legkésőbb a
következő munkanapon a bejelentésnek megfelelő óra.perc időpontig) csereeszközt biztosít a
Megrendelő 1149 Budapest, Róna u. 54-56. szám alatti telephelyén ‚ amely a meghibásodott
eszközzel teljesen mértékben megegyező.

Szállító vállalja a meghibásodott eszközök elszállítását a Megrendelő 1149 Budapest, Róna u. 54-
56. szám alatti telephelyéről.

7.5.6 Amennyiben Szállító neki felróható okból jótáflási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Megrendelő jogosult a meghibásodott termék javítását harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Szállító viseli.

7.5.7 Szállítónak a kicserélt terméket a 7.5.2 pontban meghatározott időszak alatt kell
Megrendelőnek átadnia Megrendelő 7.5.5 pontban meghatározott helyszínén.

7.5.8 Száflító a kicserélt terméket m’mkalappal együtt köteles átadni Megrendelő részére. A
munkalapnak legalább az alábbi adatokat kefl tartalmaznia:

- azon termék(ek) azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely(ek)
helyett új termék kerül átadásra, az Új termék(ek) azonosító adatai (típus, gyári
szám) és a csere indoka,

- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése
megtörtént,

- meghibásodás oka.

7.5.9 A jótállás keretében átadott új termékek átvétele során Megrendelő képviselője ellenőrzi,
hogy az átadott termékhez csatolásra került-e a munkalap, valamint, hogy a munkalapon szereplő
adatok megegyeznek e az átadásra kerülő termék adataival. Megrendelő a termék átvételét
megtagadhatja, ha nem munkalap nem került csatolásra, vagy a munkalap nem tartalmaz
valamennyi 7.5.9. pontban meghatározott adatot.

7.5.10 Szállító köteles jótállás keretében biztosítani a meghajtó programok (driver) frissítését.
Ennek keretében a Megrendelő a jótáilási idő alatt térítésmentesen jogosult letölteni a száflító által
megjelölt helyről a meghajtók legÚjabb verzióját.

7.5.11 A jótáflási kötelezettség teljesítésé’ el kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a
cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget — a Szállító viseli.



7.6 Átadás átvétel:

7.6.1 Megrendelő a jelen szerződés keretében leszáflhtott termékeket a teljesítés helyén átadás-
átvételi eljárás keretében veszi át.

7.6.2 Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban, vonalkóddal ellátva (licencek kivételével) köteles leszállítani. Szállító köteles a
termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Szállító
valamennyi termékhez köteles az adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához
szükséges valamennyi dokumentumot, Így különösen kezelési (használati útmutatót), forgalomba
hozataira és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást meflékelni, illetőleg
elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni. Szállítónak továbbá át keU adnia a
telepítő készletet és az elsősorban magyar nyelű műszaki dokutnentációt a KM VI. 1.5 pontjában
előírtakra is figyelemmel.

7.6.3 Az átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség
megegyezik e a száflítólevélen feltüntetett mennyiséggel, Szállító, csatolta-e a 7.6.2 pontban
meghatározott dokumentumokat, a leszállított termékek csomagolása megfelel-e a 7.6.2 pontban
meghatározott előírásnak és sérülésmentes e, a terméken megtalálható-e a vonalkód, valamint,
hogy a vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak.
Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

7.6.4 Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén:
- Szállító nem a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket

szállította le, vagy
- Szállító előteljesítése nem Felel meg az Ajánlattételi Felhívás 8. pontjában

meghatározott feltételeknek,
- a Szállító nem adta át Megrendelőnek 7.6.2 pontban meghatározott dokumentumok

valamelyikét, vagy
- valamely termék csomagolása nem felel meg a 7.6.2 pontban meghatározott

előírásnak, vagy
- a terméken külső sérülés látható,
- a terméken nem vagy nem a jelen szerződésben meghatározott előírások szerint lett

elhelyezve a vonalkód,
- a szállítás előtt megküldött kimutatásban a termékhez rendelt vonalkód száma nem

egyezik meg a terméken található vonalkód számával.

7.6.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kefl 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, mely(ek) átvételét

Megrendelő megtagadta,
- Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.



.6.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a 7.6pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7.6.7 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a
szerződésszegés következményeként megilletik (Ptk. 316. ~). Megrendelőnek az átvétel során nem
kell vizsgáhia azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre
jótállás vonatkozik (Ptk. 283. ~ (2) bekezdés).

7.6.8 Szállító a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatait akkor teljesíti, ha az Ott

hivatkozott valamennyi termék átvétele sikeres volt.

7.6.9 Szállító a teljesítését követő 2 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő jelen szerződés
4. pontjában meghatározott képviselőjének az alábbi dokumentumokat:

- Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt szállítólevél egy példányát,
- a KM V. 2.1 b) pontja szerinti nyilatkozatot.

.6.10 Szállítót a 7.6.9 pont második francia bekezdése tekintetében teljes körű nyilatkozattételi
kötelezettség terheli. Amennyiben Szállító a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, úgy erről
kell nyilatkoznia.

7.6.11 Megrendelő a 7.6.9 pontban meghatározott dokumentumok átvételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles kiállítani teljesítésigazolást, melynek
mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását
mindaddig megtagadhatja, amíg Szállító a 7.6.9 pontban meghatározott dokumentumokat nem
vagy nem teljeskörűen adja át.

8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

8.1 Késedelmi kötbér: A szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely a Szállhtónak
felróható — okból nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése (a
továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén a Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér
alapja a szállítási díj nettó összege, mértéke a késedelem 1 10. napja alatt napi 0,5 00, a késedelem
11. napjától napi 10o. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 20 0~

8.2 Meghiúsulási kötbér: A Szállító érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulás
esetén meghiúsulási kötbér fizetendő, melynek mértéke a teljes nettó vállalási ár 25 0 o-a

8.3 Hibás teljesítési kötbér:A szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely — a Szállítónak
felróható — okból nem a szerződésben megállapodott módon történő teljesítése (a továbbiakban:
hibás teljesítés) esetén a Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke az 1-10.
napig a hibás teljesítéssel érinttet szerződéses érték napi 0,5 0 o-a, a 11. naptól a hibás teljesítéssel
érinttet szerződéses érték napi 10o a de legfeljebb a teljes érték 20° o a.

8.4 Felek a jelen megállapodás aláírásával rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
szállítással összefüggésben az alábbi teljesítési biztosítékot kötik kit. Szerződő Felek rögzítik hogy
a 3.1. pontban rögzített Szállító által előteljesített és Megrendelő által elfogadott eszközökre
Megrendelőnek jelzálogjoga keletkezik.

9. Szerződésszegés:



9.1 Felek rögzítik, hogy a Megrendelőnek jogában áll a Szerződést a Szállítóhoz intézett írásbeli
nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben:

. ha Szállító a teljesítési véghatáridőig nem teljesíti jelen szerződésben vállalt
kötelezettségét,

. ha a Szállító ellen felszámolás indul, vagy egyéb módon megállapíthatóan
fizetésképtelenné válik, illetve az általa a Szerződés szerint nyújtott bármely
biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a
biztosítékból való kielégítés egyéb módon veszélybe kerül;

. ha a teljesítési (rész)határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Szállító csak
olyan számottevő késéssel képes teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés már
nem áll érdekében.

. Szállító jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekkórében
felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

9.2 Egyebekben a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítése-, illetve annak meghiúsulása esetén a
KM X. fejezetében foglaltak az irányadóak.

10. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről
Név: Boros Sándor
Cím: 1135, Budapest, Csata utca 8.
Tel: ±36208087169
Fax:
E-mail: Boros.Sandor@nisz.hu
Szállító részéről:
Név: Megyesi Zoltán
Cím: 1042 Budapest, Arpád út 51-53.
Tel: +36-30-924-3751
Fax: ±36-1-231-0597
E-mail: megyesi.zoltan@euroway.hu

10.1. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 11.1-11.2 pontban meghatározott kapcsolattartók
személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 11.1-11.2 pontban
meghatározott kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban de legkésőbb a változás
bekövetkezésétől számított 2 munkanapon belül tájékoztatni. A kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

10.2. 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-tnaüben vagy
- visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
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10.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, attól automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kefl 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 étkezett
vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

11. Szerzői jogok

11.1 Szállító szavatolja Megrendelő számára, hogy az általa a Szerződés keretében biztosított
használati jogok, átadott eszközök tekintetében rendelkezik az átadáshoz szükséges
jogosítványokkal és felhatalmazásokkal

11.2 Megrendelő a jelen szerződés alapján leszállított szoftver licencekre (beleértve a szoftverek
dokumentációját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez.

12. Adatvédelmi követelmények

12.1. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során tevékenységüket a
mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabál) ok betartásával végzik, különös tekintettel a Szerződés
aláírásakor hatályos alábbi törvényekre:

az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény.

12.2. A Szerződés szerinti jogviszonyukkal összefüggésben mindkét Fél az általa nyilvántartott
adatok kezelője marad.

13. Titoktartás

13.1. Bármely Fél a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a másik Felet érintő
információt (ilyen lehet minden olyan adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret, amely az érintett
Fél megítélése szempontjából lényeges lehet, és amely nincs nyilvánosságra hozva, beleértve adott
Fél know-how-jába tartozó információkat is, valamint mindazon információt, amelynek közlése
az adott Féllel kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következménnyel járna, vagy ezek
hátrányos megítélését eredményezhetné, sértené vagy veszélyeztetné gazdasági érdekeiket, a
továbbiakban: bizalmas információ) üzleti titokként köteles kezelni.

13.2. Felek szigorúan titokban tartanak minden olyan bizalmas információt, amelyet a jelen
Szerződés teljesítése során, illetve azzal összefüggésben kaptak, vagy szereztek meg, és
kötelezettséget váflahak arra, hogy a Szerződés hatál3 ának fennáflásáig, és azt követően sem
hoznak a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra, vagy harmadik személynek
nem szolgáltatnak ki, harmadik személy számára nem tesznek hozzáférhetővé biz as



információt (kivételt képeznek azon információk, amelyek titokban tartását jogszabály nem teszi
lehetővé).

13.3. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy alkalmazottainak, illetve esetleges közreműködőik,
szakértőik titoktartásra kötelezettek legyenek abban az esetben is, ha már nem állnak
alkalmazásban, illetve vele jogviszonyban.

14. Felek jogai és kötelezettségei:

14.1 Szállító jogai és kötelezettségei

. Szállító kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik.

. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor Olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza, vagy gátolja a Szállítót a határidőre történő teljesítésben, a Szállítónak
haladéktalanul Írásban értesítenie kell Megrendelőt a késedelem várható okáról és
időtartamáról, amely értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító felelősséggel
tartozik.

. Szállító a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, illetve kárért, amely abból ered) hogy feladatait nem a megfelelő
határidőben, nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy
szakmailag nem megalapozottan, illetve Megrendelő utasításai eflenére vagy nem a
feladat kitűzésére irányadó dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.

. Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és
teljeskörűségéért és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar
jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés
mellékelt képező Műszaki leírásban foglaltakat.

14.2 Megrendelő jogai és kötelezettségei

. Megrendelő a szerződés teljesítési helyén a munkaterületet és a teljesítéshez szükséges
feltételeket biztosítja.

. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden
rendelkezésre álló információt, dokumentációt vagy egyéb an)agot átadni.

15. Egyebek:

15.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irán) adók. Jelen
szerződés a 1KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

15.2 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek, valamint árlista
2. számú melléklet: Fell~ata]mazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: 1KM teljesülés igazolás
5. számú melléklet: Teljesítést igazoló bizonylat
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6. számú mefléklet: Nyilatkozat partner adatairól (adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt 5 (azaz Öt) eredeti példányban, a keUő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag írják
alá.

Dátum: Budapest, 2013. július
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1. számú melléklet’

Megrendelt termékek és szolgáltatások, valamint árlista*

Közbeszerzési
Közbeszer- Közbeszerzési

Mennyiség Mennyiségi KEF kód Termék megnevezése Nettó egységár zési díj díjjal növelt Nettó összár Közbeszerzésinettó egységár (Ft) díj összesen (Ft) díjjal növeltnettó összár (Ft)egység 1,5 % (Ft) (Ft)

VIC2-
91 dl, 28R1- Two-port Voice Interface 108 600 Ft 1 629 F 110 229 F 9 882 600 F 148 239 Fi 10 030 839 FiCard - BRI (NT and TE)

NTÍFE
Four port 10/100 1000

El-IWIC
52 db Ethernet switch interface 49 600 Ft 744 F 50 344 Fi 2 579 200 Fi 38 688 F 2 617 888 Fi4ESG card

VIC3- Two-Port Voice Interface
309 db 45900Fi 689F 46589Fi 14l83100Fi 212747F 14395847F12FXS/DID Card- FXS and DID

Összesen (nettó): 26 644 900 E 399 674 E 27 044 574 E

A szerződéstervezel mellékletei a végleges szerzödéshez kerülnek csatolásra
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2. számú melléklet

Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
FELHATALMAZO NYILATKOZAT

Tisztelt Pénzintézet!

Megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a
következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató_Zrt.

Felhatalmazással érintett fizetési 10403239-000271 83-00000001
számlájának pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve: Euroway Networking KR.

Kedvezményezett fizetési számlájának 10100840-59884000-01000007
pénzforgalmi jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama:
A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban
csatolni:

- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által szerződésszerűen
kiállított teljesítésigazolás;

- a Kedvezményezett által benyújtott számla;
- a hatályos szerződés.

További feltételek:
Az azonnali beszedési megbízás teljesítésének feltétele, hogy a közbeszerzési eljárás
alapján „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése - KMO2OI -1 SNETA1 1 - 2. részteljesítés alapján „Kormányzati intézmények
telephelyein végberendezések modernizációja projekthez kapcsolódóan Magyar
Közút részére NTG csatlakozáshoz CE eszközök, valamint Kormányablak és Járási
Hivatal telephelyek NTG-s csatlakoztatása céljából eszközbeszerzés (II. rész router
kártyák) 2. rész” tárgyú, a 2-03743-000-2013 számon megkötött szerződés alapján a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zfl. az ellenszolgáltatás teljesítésével a
Kbt. 305. ~ (6) bekezdése szerinti késedelembe essen, továbbá a szerződés a késedelem
bekövetkezésekor a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgálta ‘ Zrt. és a
Kedvezményezett között hatályban legyen.

Budapest, 2013. július

vezérigazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Fizető fél szám1atula~gnos

NISZ Nemzeti Infokomm0fl~~6’ ~ZOI$&

záitkőtten Müködö Réfl)~’~’~ ‚~Y~
OR1 gu’4.pest, Csokona utca





UI. MŰszAKI LEÍRÁS

KIÍRÁS tárgya: Kormányzati Intézmények telephelyein végberendezések
modernizációja projekthez kapcsolódóan Magyar Közút részére NTG
csatlakozáshoz CE eszközök, valamint Kormányablak és Járási Hivatal
telephelyek NTG-s csatlakoztatása céljából eszközbeszerzés (II. rész router
kártyák)

ILrész Kormányablak és Járási Hivatal telephelvek NTG-s csatlakoztatása
céljából eszközbeszerzés (IL rész router kártyák) vonatkozásában:

1.1. Általános elvárások

Ajánlatkérő kormányzati feladatokat ellátó intézményi telephelyek NTG-s csatlakoztatása
céljából eszköz beszerzéseket hajtott végre az EKOP 2.2.4 projekt keretében és ezek
telepítését végzi. A helyszínek pontos meghatározása még Kormányzat szintjén is zajlik,
45 Így a már telepített eszközök helyszínei a továbbiakban is változhatnak. Ezáltal az
eszközök funkciója is részben változhat, amely jelen beszerzésben érintett interfész
kártyák darabszám igényét is módosíthatja, ezért kerültek be az opciós tételek. A
darabszámok szerződéskötéskor véglegesithetők. A beszerzésre kerülő interfész kártyák
az EKOP 2.2.4 projekt keretében beszerzett routerekbe kerülnek beillesztésre,
konfigurálásra.
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök
lehetnek, melyet az ajánlatban igazolni kell. A kártyáknak minden tekintetben
illeszthetőnek, együttműködőnek kell lenniük az EKOP 2.2.4 projekt leszállított CISCO
routereibe, melyek típusát jelen dokumentum tartalmazza.

1.2 Cél állapot

Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő
termékek szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek és határidők
betartásával.

1.3 Eszközökkel kapcsolatos általános elvárások

A beszerzendő eszközök az alábbi darabszámokkal és opciós mennyiségekkel szerepelnek

A típusú kártya: 91 db + 50% opció
B típusú kártya: 35 db + 50% opció
C típusú kártya: 309 db ÷ 50°M opció

1.4.1 Eszközökkel ka Dcsolatos részletes elvárások
A megajánlott kártyáknak az alább felsorolt képességekkel és tulajdonságokkal kell
rendelkezzenek.

A típusú kártya

Eszköz Eszköz leírása



megnevezés
VIC2-2BRI-
NT/TE=

Layer 2 és

legfrissebb

Four port 10/100/1000 Ethernet switch
interface card

Elvárások: A kártyák a C2901-VSEC/K9, C2921-VSEC/K9, C3945E-VSEC/K9 routerekbe
kerülnek beillesztésre, amelyekkel szemben elvárt a teljes mértékű kompatibilitás,
együttműködés, fizikai illesztés, és funkcionalitás tekintetében. Ajánlatkérő elvárásának a
fenti táblázatban megnevezett EHWIC-4ESG= eszköz felel meg. A LAN környezetben is
CISCO LAN eszközök üzemelnek, melyekkel az együttműködés elvárt.

C tÍDUSÚ kártya

Eszköz
megnevezés Eszköz leírása

VIC3-2FXS/DID= Two-Port Voice Interface Card- FXS and DID

Elvárások: A kártyák a C2901-VSEC/K9, C2921-VSEC/K9, C3945E-VSEC/K9 routerekbe
kerülnek beillesztésre, amelyekkel szemben elvárt a teljes mértékű kompatibilitás,
együttműködés, fizikai illesztés, és funkcionalitás tekintetében. Ajánlatkérő elvárásának a
fenti táblázatban megnevezett VIC3-2FXS/DID= eszköz felel meg.

1.4 Ajánlatkérő feladatai
Az Ajánlatkérő központi raktárában munkanapokon az eszközök átvételét biztosítja,
hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30-ig pénteken 8.00-14.30-ig időszakban.
Az eszközök kiszállítási helyszíne a Megrendelő által szerződéskötéskor megadandó
telephely(ek).
Ajánlatkérő feladata a szállitólevél alapján az eszközök tételes átvétele.

1.5 Ajánlattevő feladatai
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a
meghatározott határidőknek megfelelően, Ajánlatkérő raktárába hétfőtől-csütörtökig
8.00-16.30-ig pénteken 8.00-14.30-ig tartó időszakban.

‚

I I
Two-port Voice Interface Card - BRI (NT and
TE)

Elvárások: A kártyák a C2901-VSEC/K9, C2921-VSEC/K9, C3945E-VSEC/K9 routerekbe
kerülnek beillesztésre, amelyekkel szemben elvárt a teljes mértékű kompatibilitás,
együttműködés, fizikai illesztés, és funkcionalitás tekintetében. Ajánlatkérő elvárásának a
fenti táblázatban megnevezett VIC2-2BRI-NT/TE eszköz felel meg. A kártya fő jellemzői
az alábbiak:

- ISDN Interface: ISDN BRI S/T RJ-45
- VOICE/fax portok: Két ISDN BRI, összesen 4B csatorna, 4 egyidejű voice

hívás VIC-enként
- Kapcsolatok: TE vagy NT egységként konfigurálható. Támogatja a

Layer 3 konfigurációkat
- Támogatás: CISCO lOS Software release-ek támogatása a

verziókig

B tÍDUSÚ kártya

Eszköz
megnevezés Eszköz leírása

EHWIC-4ESG=



1.6 Garanciális feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
hardver és szoftver garanciáját a kiszállítástól számított 1 évig az eszközök árába
beleértve.

1.7 Egyéb a garanciával kapcsolatos feltételek
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű,
hardver és szoftver garanciáját a kiszállítástól számított 1 évig díjmentesen
munkanapokon, munkaidőben telefonos, fax és email alapú csatornákat biztosít a
szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések fogadására.

. A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé

. Ajánlattevőnek a hibabejelentéstől számított 24 órán belül (vagy a következő
munkanapon a bejelentésnek megfelelő óra.perc időpontig) csereeszközt kell
biztosítania az Ajánlatkérő budapesti telephelyén (pontos helyszín a
szerződéskötéskor lesz megadva), amely a meghibásodott eszközzel teljesen
mértékben megegyező.

. A meghibásodott eszközöket Ajánlattevőnek kell elszállítania az Ajánlatkérő
budapesti telephelyéről (pontos helyszín a szerződésben lesz megadva).

. A rendeltetés szerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek
kell lennie a szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen
díj nem számítható fel.

. A szoftver frissítéseket web oldalról letölthető módon kell biztosítani.

7%?
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Eljárás teljesülésel

Exeel e,<poqt

Összesen Összesen osszeseAD tunira &rtókra
Szint Név tetjesülés Lejárat teljeswés keret visezaigazalt visszaigazeit Teljesütés

érték érték mennyiség

Hálózati aktív és ‘

passzív eszközök X 2013.07.21 X 9 000 000 8 147 209 730 1153 957 90,52%Eljárás EKMNVO2NET11 szállitása 2011- 000 Ft Ft

2013
9 000 000 6 712 291 159 462 939 74,58%Részteijesitás 1 1. rt Homogén X 2013.07.21 X 000 Ft Ft

NET2O11-Getronics
x 9 000 000 423 150 165 Ft 79 958 4,70%Szerződés KMO1O1NETH1I Mo Kft-99999Informatika Kit- 000 Ft

M8S Zrt-NETS4 Kit

NET2O1 1-KFKI 9 000 000 3 814 194 480 256 947 42,38%Szerződés KMO1O2NETH11 Rendszerintegrációs X 000 Ft Ft
Zrt-RacioNet Zrt

NET2O1 1-EURO
ONE-FEFO Kit- 9 000 000

Szerződés KMO1O3NETHI1 NETvIsor-R’JFUSZ- 000 Ft 178 533 970 Ft
Szlnva Net-Telvice
Kft-Tlgra Computer

NET2OJ.1-Fornax

Szerződés KMO1O4NETH11 Zrt-Kapsch Kit- x 9 000 000 576 514 381 FtNcctlraOne 000 Ft
Magyarország Kit

NET2O11- 9 000 000
Szerződés KMO1O5NETHI1 Bravogroup 000 Ft 542 406 556 Ft

Rendszerház Kit

NET2O11-S&T
Consulting
Hungary-ALOHA 9000 000

Szerződés KNO1O6NETII11 Informatlka-Bull X 000 Ft 869 297 585 Ft
Mo-Delta Systems-
Enterprise Comm
No-Szintézis

NET2O11-Synergon ~ ooo 000
Szerződés KMO1O7NETH11 Rendszerintegrátor 000 Ft 238 196 885 Ft 4 065 2,65%

Kit-Sd Hálózat Zrt

NEF2O1I-AiphaNet 9 000 000
69 797 139 Ft 6 418 0,78%Szerződés KMOIO8NETHI1 Kit-HUMANsoR Kit- X 000 Ft

LAN Kit-MONTANA

Részteljesítés 2 2. rtÁltalános X 2013 07.21 X 9000000 1434918 571 691 018 15,94%
000Ft Ft

NET2O11-KFKI 9 000 000
Szerződés ICMO2OINETÁ11 Rendszerintegráclós X 000 Ft 133 215 869 Ft 88 383 1,48%

Zrt-RadoNet Zrt

NET2O11-M&S Zrt 9 000 000 64 968 909 Ft 0,72%Szerződés KMO2O2NETÁ11 NETS4 Kit- X 000 Ft
Signalmlk Kit

NET2O11-
Bravogroup 9 000 000

Szerződés KMO2O3NETÁ11 Rendszerház Kit- X 000 Ft 132 874 433 Ft
Selectrade Digital
Kit

MET2O1I-EURO
ONE-FEFO

Szerződés KMO2O4NETA11 METvIsor-RUFUSZ- X 9 000 000 52626 366 Ft 43 106 0,58%000 Ft
S&T-Szintézis
Szinva Net-Telvice

NET2O11-Delta
Szerződés KMO2OSNETÁ11 Systems Kit-AWl-IA X 9 000 000 144 492 029 Ft

Informatika Kit-Bull 000 Ft
Magyarország Kit

MET2O11-SCI-
DIGITAL-PNC

Szerződés KMO2O6NETÁI1 Synergon X 9 000 000 92 693 935 Ft000 Ft
‘ Rendszerintegrátor

Kit

NET2O1L-Aibacomp

Szerződés KMO207NETÁII RI Kit-Assono X 9 000 000 78 186 005 Ft
Magyarország KIt- 000 Ft
Profitexpert Kit

NET2O1Z-BSSM
Magyarország Kit
AQUIS Informatika 9 000 000

32383 152 Ft 22 583 0,36%Szerződés KMO2O8NETÁ1I Zrt-M&M Computer X 000 Ft
Kft-SySTrans

Kit
Rendszerintegrátor

‚‘..
NET2O11-NONTANA

~ID=236 ‚ 1i2
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I Licjasmeneazsment

Szerződés KMO2O9NETÁ11 Kft-AphaNet KR- X 9 000 000 13? 296 597 Ft000 FtHUMANsoft Kft-LAN
Kft
NET2O11-Answare
Kft-Augment!IT KR 9 000 000

29 472 661 FtSzerződés KMO21ONETÁ11 Euroway 000 Ft
Networking KR
Kanceliár.hu Zrt
NET2OS1-Entcrprlse g 000 000

177 677 106 FtSzerződés KMO211NETÁI1 communications 000 Ft
Magyarország KR

NET2O11-WSH Kit-
Szerződés KMO212NETÁ1I Fiaxcom Zrt-Nádor 9 000 000 265 087 130 Ft000 FtRendszerház KR

NET2OL1-Fornax
Szerződés KMO213NETÁ1I Zrt-Kapsch Kit- 9 000 000 14 710 726 FtNextlraOne 000 Ft

Magyarország Kit

NET2OI 1-ICTS
Szerződés KMO214NETÁI1 Hungary KR- 9000000 30 768 941 Ft000 FtPOLYGON KR

NET2O11-R+R
Periféria K(t-Kventa 9 000 000 48464711 FtSzerződés XMO2LSNETÁ1L Kft-Tlgra Computer 000 ~
és Irodatechnikal
Kit

‚-

‚w~v.iozbzerzcs.gov.huportd*ebPartsA<ozbcs7JEijarasfreijesuies.aspQEUiD236
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TeFesítést I azoló Bizon hit
Készült

Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselője! neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen TB aláirója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvén ársasá
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ugyfél száma:

Teljesítés igazo!ás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti űteme/dátuma:

Te!jesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

MIE-7591 3/3

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen TB jóváhagyója)

Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvéte!ijkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
rész!etezettségnek megfelelő terméketiszo!gáltatást a Vá!la!kozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szál!ította, / a Vá!lalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel.

A Vállalkozó/Szállító szám!áját ezen igazolt téte!(ek)re benyújthatja. A számla mellék!etét együttesen
kel!, hogy képezze ezen TB és a fentebb aláhúzott me!!ékletek egy-egy pé!dánya. Csak így nyújtható be
a Megrendelőnek.

E!fogadott nettó te!jesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott e~’éb devizában Devizanem:

Az e!fogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft:

Esedékessége
(dátum):

„„w fir hu NISZ Nem:eti lnfokomrnunikáci& S:olgákató Zártkörűen Működő R&”ényuir~íg
1081 Budapest, Csokonai u. 3. Telefon: +361-459-42W Fax: ±36- l-3031C0)
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Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Euroway Networking Infokommunikációs Euroway Networking Kit.
Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb

szám (megfelelő aláhúzandó): Cg.01-09-727541

Adószám: 13287041-2-41 Uniós adószám: HU13287041
Kapcsolattartó adatai

Név: Megyesi Zoltán Beosztás: Ügyvezető igazgató

Telefonszám: +36-30-924-375 1 E-mail cím: megyesi.zoltan®euroway.hu
Cím

Székbely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1042 Budapest, István Út 5 1-53. 03. em.

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

Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):

Cégnév:

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

Számlavezető hank

Neve: Budapest Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10100840-59884000-O1000007 Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó tön’ények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ot’ IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. l69.~.(l)]:
XIII A. fejezet, 169.*.(h)]: NEM elszámolás [áfatv. XV.-XVII. NEM

fejezet, l69.~.(p,g,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.~.(n)]: NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM törvény]: NEM

Dátum: 2013. július 1.

Cégszerű aláírás:
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