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SZÁLLÍTÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS

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

BRAVONET Kft.
székhelye: 1145 Budapest, Ujvilág u. 50-52.
cégjegyzékszáma: 01-09-977241
adószáma: 23768569-2-42
számlavezető bankjának a neve, címe: OTP Bank Nyit. 1051 Budapest, Bajcsy Zs. Út 24.
bankszámlaszáma: 11794008-20540285-00000000
önálló aláírásra jogosult képviselője: Hrutka István ügyvezető
mint megbízott (a továbbiakban: „Szállító”), valamint
Szervízpark Kft.
székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 120-122.
cégjegyzékszáma: 01-09-702086
adószáma: 12758975-2-42
számlavezető bankjának a neve, címe: OTP Megyei Igazgatóság FEJER 8000
Székesfehérvár, Osz u. 13.
bankszámlaszáma: 11736006-20362470-00000000
önálló aláírásra jogosult képviselője: Bardóczy Gergely Szabolcs ügyvezető
mint megbízott (a továbbiakban: „Szállító”)

BRAVONET Kft. és Szervízpark Kft. mint Szállítók képviseletében: BRAVONET
Kft.

(a Megrendelő és a Szállít6 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, 3
részben keretmegállapodás megkötése céljából.

1.2 A Megrendelő a beérkezett ajánlatokat elbírálta és az 2. részben a Kbt. 71. ~ (2)
bekezdésének b) pontja alapján az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot
benyújtó ajánlattevővel köti meg a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a jelen
szerződést.

1.2 Ajelen szállítási keretmegállapodás részét képezik az alábbi dokumentumok:
1.Műszaki leírás
2. Egységár táblázat
3. Teljesítést igazoló bizonylat (TIB)

/



4. Partner nyilatkozat

1.3. A jelen szállítási keretmegállapodás részét képezik fizikai csatolás nélkül az alábbi
dokumentumok:
l.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása
2.a közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációja és a kiegészítő tájékoztatás;
3.a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és annak hiánypótlása;
4. tárgyalási jegyzőkönyv.

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

1.5. Felek rögzítik, hogy jelen keretmegállapodás az Elektronikus Közigazgatás
Operatív Program (továbbiakban: EKOP) programból, az EKOP-1.1.4-2013-2013-
0001 azonosító számú, „A Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
kiterjesztése (KKIR2)” megnevezésű projekten belül kerül finanszírozásra. A
támogatási intenzitás mértéke 100%.

Szállító a keretmegállapodás aláírásával kinyilvánitja, hogy teljes mértékben Ismeri, a
Keretmegállapodás és a közvetlen megrendelések teljesítése során figyelembe veszi,
elfogadja a keretmegállapodás tárgyát, Illetve annak megvalósítását, valamint az
elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi Európai
Uniós és magyar jogszabályt és a Támogatási szerződés tartalmát.

1.6. Felek rögzítik, hogy „Eszköz” alatt a Műszaki leírásban szereplő összes terméket
értik.

2. A keretmegállapodás tárgya:

Jelen keretmegállapodás tárgya - közvetlen megrendeléseket követően - a megállapodás
mellékletét képező Műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő minőségű új, gyári
csomagolású eszközöket leszállítása és a kapcsolódó szolgáltatásokat teljesítése.

Felek rögzítik, hogy a jelen keretmegállapodás teljesítése során Megrendelő közvetlen
megrendeléseket küld a Szállítónak, amiben feltünteti az alábbiakat:

- termék megnevezése
- termék cikkszáma
- termék mennyisége
- szállítási határidő
- szállítási helyszín.

Szállító vállalja, hogy az általa leszállított termékeket Megrendelő tulajdonába adja az
egyéb kapcsolódó feladatok (helyszínre szállításával, forgalomba hozatalával és
jótállással) ellátásával.

Megrendelő köteles a megrendelt és a keretmegállapodásnak mindenben megfelelő áwt
átvenni, a kapcsolódó szolgáltatásokat ellenőrizni és azok szerződésszerű teljesítése
esetén az 5. pontban meghatározott ellenértékét megfizetni a Szállító részére.

3. A keretmegállapodás terjedelme

A Szállító kötelezettséget vállal az Ajánlati Felhívásban, valamint az Ajánlati
Dokumentációban meghatározott szállítások és feladatok elvégzésére, a tárgyalási
jegyzőkönyvben, valamint a közvetlen megrendelések tartalmának figyelembevételével.

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



4.1. Jelen keretmegállapodást a Felek a keretmegállapodás aláírásának napjától 9
(kilenc) hónapra terjedő határozott időtartamra kötik.

4.2. Az eszközök szállítására vonatkozóan Megrendelő e-mailben vagy pedig faxon
közvetlen megrendelést küld. A közvetlen megrendelések teljesítésének időtartama nem
haladja meg a keretmegállapodás időtartamát.

A Szállító köteles a közvetlen megrendeléseket a közvetlen megrendelésekben
meghatározott kötbérterhes határidőben teljesíteni.

Amennyiben a Megrendelő a megrendelésben lehetőséget biztosít rá, akkor Szállító az
adott megrendelést több részletben is teljesítheti.

Részteljesítés esetén a Szállító jogosult az egyes telephelyekre az oda szállítandó
eszközöket külön-külön, más időpontban leszállítani és az átadás-átvételt
kezdeményezni.

4.3. A közvetlen megrendelésekhez 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.

4.4. Amennyiben az eszközök a keretmegállapodás mellékletét képező Műszaki
leírásban foglaltaknak nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg, illetőleg az
eszközök egyértelmű azonosításra nem alkalmasak, akkor Megrendelő az átvételt
megtagadhatja, amelynek indokát, a hiányosságokat, hibákat jegyzőkönyvben kell
rögzíteni. A jegyzőkönyvben kell rögzíteni továbbá a hiányosság/hiba
kiegészítésének/kijavításának határidejét is.

A jegyzőkönyvben rögzített határidőig Szállító köteles a hiányosságokat, hibákat
kiegészíteni, illetve javítatni és az átadás-átvételt Újra kezdeményezni.

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

- eszközök műszaki dokumentációja 1-1 példány, magyar vagy angol nyelven
- gyártói adatlap (magyar nyelven), 1-1 példány
- jótállási jegy(ek)
- tanÚsítványok (amennyiben releváns).

4.6. A közvetlen megrendelésekhez kapcsolódóan az eszközöknek a Megrendelő által
megjelölt szállítási helyszínekre történő szállítása és a fuvareszközről történő lerakása, a
teljesítési helyen történő elhelyezése a saját költségére és veszélyére a Szállító
kötelezettsége.

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

4.8. A Szállítónak, képviselőinek, szakembereinek a keretmegállapodás teljesítése során
be kell tartania a keretmegállapodás 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.

5. A szállítói díj, fizetési feltételek:

5.1. Felek megállapodnak, hogy a Jelen keretmegállapodás időtartama alatti közvetlen
megrendelések alapján a keretösszeg maximum 1.087.200,-Ft + Afa.

Felek rögzítik, hogy a jelen keretmegállapodás időtartama alatt a Szállító teljes
funkcionalitású IP trunk kártya, Aastra MD11O TSW B 13-hoz, 3 db eszköz szállítását
végzi. A Megrendelő jogosult, de nem köteles a keretösszeget és a keretmennyiséget
kimeríteni. A Szállító elfogadja, hogy a jelen keretmennyiség illetve keretösszeg ki nem
merülése miatt követelést nem támaszthat a Megrendelővel szemben.

5.2. Szállító kijelenti, hogy az ajánlatában megadott egységárakat a keretmegállapodás
időtartama alatt fenntartja. Szállító nem jogosult az ajánlatában megadott egységárak
növelésére, módosítására a keretmegállapodás teljesítésének időtartama alatt.

5.3. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás megkötése, a számla kiállítása és a
számla kiegyenlítése magyar forintban történik.

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a közvetlen megrendelések teljesítését
követően jogosult az adott szállításra vonatkozóan a számláját benyújtani. A számla
mellékleteként szállítónak be kell nyújtania egy nyilvántartást, amely egyértelműen
tartalmazza az addig megrendelt és teljesített szállítások nettó és bruttó értékét, az
eszközök számát.

5.5. Az ellenérték kiegyenlítésére a közvetlen megrendelésben és a keretmegállapodás
meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt
követően, a megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla
szerint a Kbt. 130. 5. (1) és (3) 5-ában és a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben
meghatározottaknak megfelelően kerül sor. A NISZ Zrt. részéről teljesítésigazolásra
jogosult személy: szakmai részről Tóth Tibor, a projekt részről Dömötör Csaba.

5.6. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítési tevékenységek (közvetlen
megrendelések) kapcsán elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítését követően
benyújtott számlák nettó ellenértékének kifizetésére az EKQP-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 közvetlen megrendelések kapcsán elvégzett feladatok
szerződésszerű teljesítését követően számla benyújtására akkor van lehetőség,
amennyiben azok összértéke elérte a nettó 1.000.000 Ft-ot.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti közvetlen
megrendelések szerinti díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a
Közreműködő Szervezethez történő beérkezését követően a Kbt. 130. 5. (1), (3), 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. 5 (1) és (3) bekezdésében foglaltakra. A Szállító
tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólithatja fel.

5.7 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 eszközök/szolgáltatások

megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát
EKOP-1.1.4-2013-2013-0001), a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló
keretmegállapodás számot, ‚ az EKOP támogatás mértékét forintban és
százalékos arányban

. a Szállító közvetlen megrendelésenként két darab számlát állít ki, amelyet
az EKOP támogatás prioritásának arányában megbont: EKOP 1. prioritás
86,61% és EKOP 3. prioritás l3,39%.

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

. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést

. szállítói finanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell
haladnia a nettó egymillió forintot.

A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a keretmegállapodás és a közvetlen
megrendelések teljesítése folyamán a számlák kiállításával kapcsolatban az Európai Unió
alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő
további követelményeket határozzon meg.

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

5.8. Szállító tudomásul veszik, hogy a számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő
utalja át a Szállító részére, 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 újb6li
benyújtását követően újrakezdődik.

5.9. Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. ~ (lb)—(le)
bekezdése alapján a Szállító közvetlen megrendelésenként jogosult a megrendelés
elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. Szállító
tudomásul veszi, hogy jelen keretmegállapodás finanszírozásában és annak keretében
nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség (NFU) mint
támogató, és a képviseletében Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

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

5.10. Amennyiben Szállító a közvetlen megrendelések során előleget igényel, akkor az
előleg elszámolása a végszámlában történik.

5.11.Fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot a
Szállítónak megfizetni.

5.12. Az ár a Szállítónak a keretmegállapodás teljesítéséhez szükséges — a
Dokumentációban és az Ajánlatban szereplő költségvetésben meghatározott —

valamennyi költségét és díját magában foglalja, egyéb kiadást semmilyen jogcímen nem
érvényesíthet a Megrendelővel szemben. Szállító nem jogosult az ajánlatában megadott
egységárak növelésére a teljesítés során.

6. Keretmegállapodást biztosító mellékkötelezettségek, jótállás

6.1.Szállító szavatolja, hogy a leszállított eszközök megfelelnek az ajánlattételi
felhívásban, a dokumentációban, a szállító ajánlatában, a magyar jogszabályokban



szerepelő szabványoknak és a műszaki előírásoknak, azok újak, első osztályú
minőségűek és rendeltetésszerű használatra alkalmasak.
6.2.Szállító a leszállított eszközökre, valamint annak alkatrészeire a sikeres átadás-
átvétel napjától számított 40 hónap jótállást vállal és köteles az erről szóló jótállási
jegyet legkésőbb az átadás-átvétel napján Megrendelő részére átadni.

6.3.A fentieken túlmenően a jótállási, szavatossági igények érvényesítése a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelően történik.

6.4. Amennyiben a Szállító jelen keretmegállapodás szerinti bármely kötelezettségét
határidőben nem, vagy nem megfelelően teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével neki
felróható okból késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér
napi mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett megrendelés nettó ellenértékének (nettó
szállítói díj) 1%-a, összesen maximum a teljesítéssel érintett megrendelés ellenértékének
20 %-a lehet. Amennyiben a Szállító késedelme a 10 napot meghaladja, akkor
Megrendelő jogosult a közvetlen megrendeléstől írásbeli nyilatkozatával elállni és
meghiúsulási kötbért követelni.

6.5. 1-libás teljesítés esetén a Szállító ugyanolyan mértékű kötbért köteles fizetni, mint a
késedelmes teljesítés esetén azzal, hogy a Szállító a hibás teljesítési kötbért arra az időre
köteles megfizetni, amely a hiba bejelentését követően a pótlás, illetve a kijavítás
végrehajtására nyitva álló határidő lejártától a megfelelő teljesítésig eltelt. Kétszeri hibás
teljesítés esetén, vagy a Szállító a hibát az előírt határidőn belül nem javítja ki, akkor
Megrendelő jogosult a keretmegállapodástól egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni és
meghiúsulási kötbért követelni.

6.6.Amennyiben a Szállító jelen keretmegállapodásban meghatározott feladatait részben
vagy egészben nem teljesíti, a Szállító meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő
részére. A meghiúsulási kötbér mértéke a megrendeléssel érintett megrendelés nettó
ellenértékének 25 °k-a.

7. Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:

Név: Szerényi Zsolt
Telefonszám: 06 30 436 4833
e-mail: szerenyi.zsolt@nisz.hu

Szállító részéről:

Név: Hrutka István
Telefonszám: 06 1 469 6268

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

8. A keretkeretmegállapodás megszűnése, elállás

1. A jelen keretmegállapodás a Felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan
teljesítésével megy teljesedésbe, a határozott idő lejártával vagy a szállítási díj
keretösszegének kimerítésével szűnik meg.

2. A Felek a keretmegállapodást közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. A
jelen keretmegállapodást bármelyik fél jogosult, a másik fél számára írásban közölt, a
kézhezvételétől számított legalább 30 (harminc) napos felmondási határidővel,

—



egyoldalúan, rendes felmondással megszüntetni. A megszűnés előtt már nyújtott
szállítás szerződésbeli pénzbeli értéke azonban megfizetésre kerül a
keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően.

3.Jelen keretmegállapodást a másik fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik fél
azonnali hatállyal felmondhatja.

4. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről különösen, ha a
Megrendelő a szállítói díjat határidőre nem fizeti meg. A Szállító részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Szállító késedelmes vagy hibás teljesítés
esetén a Jelen szerződésben meghatározott feladatait a Megrendelő által tűzött
póthatáridőben sem teljesíti jelen keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően.

5.Súlyos szerződésszegésnek minősül a Szállító részéről különösen, ha a közvetlen
megrendelésekben megadott eszközöket nem a megadott mennyiségben, minőségben
vagy határidőben (póthatáridőben) szállítja le.

9. Zogviták rendezése

1. Bármely vita eldöntésére, amely a keretmegállapodásból vagy azzal összefüggésben,
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével
kapcsolatban keletkezik, a felek az Ajánlatkérő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező
bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

2.Jelen keretmegállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok irányadók.

3.Felek rögzíteni kívánják, hogy jelen szerződés közbeszerzési eljárás alapján került
megkötésre, ezért a közszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is
alkalmazni kell jelen keretmegállapodás módosítására és megszüntetésére.

1O.Egyéb rendelkezések

1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy lehetővé teszi, hogy a keretmegállapodás
megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hat6ság, 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
keretmegállapodásban 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 keretmegállapodást felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a keretmegállapodással érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon — ha

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



Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Szállító a keretmegállapodás
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.

3. Megrendelő és a Szállító tudomásul veszik, hogy a keretmegállapodás tárgya
közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódik, így a keretmegállapodás ellenértékének
kifizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. 5-ának (1)
bekezdését kell alkalmazni. A szállító részére havonta nettó módon számított 200 000
forintot meghaladó összeget a megrendelő abban az esetben fizet ki ha

a) a Szállító bemutat, átad vagy megküld 30 napnál nem régebbi nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolást,
vagy
b) a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.

4. A Megrendelő a Kbt. 125. 5 (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
alábbiakat írja elő:

a) a szállító nem fizet, illetve számol el a keretmegállapodás teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. 5 (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a keretmegállapodás teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az (5)
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő
területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási
jogot szerez, amely magában foglalja az alkotás átdolgozására vonatkozó jogot. Szállító
tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Támogató részére ezen alkotásokat ingyenes
biztosítja.

6. A keretmegállapodás 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.

7. Szállító vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz ás az alapján kötött
keretmegállapodás teljesítéséhez kapcsolódó dokumentumokat a teljesítés Megrendelő
általi elfogadását követő 5 (öt) évig megőrzi.

Jelen szállítói keretmegállapodás 8 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 Keretmegállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2013. szeptember,, ..~.“

-.-‘-.
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MŰSZAKI LEÍRÁS

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

»Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2)”
cimu

kiemelt projekt támogatásához

Kódszám:EKOP-1.1.4-2013-2013-0001

2. rész

—
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1. Kiírás tárgya:

1.1 Általános elvárások
Ajánlatkérő a központosított kormányzati telefon szolgáltatások kialakítása céljából a már
meglévő eszközeit bővíti az összekapcsolódások biztosítására.
Az eszközökhöz szükséges a továbbiakban részletezett specifikációjú kiegészítők és eszközök
szállítása.
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek

Ajánlat tartalma
Nyertes ajánlattevő a következő termékek (vagy ezekkel teljes körüen egyenértékű termékek)
szállítását kell vállalja a szállítási keretszerződésben meghatározottaknak megfelelően.

2. rész:
1.2.2 TELJES FUNKCIONALITÁSÚ IP TRUNK KÁRTYA, AASTR4 MD11O TSW
BC13-HOZ

Az IP gateway eszköznek rendelkeznie kell azokkal a funkciókkal, melyek lehetővé teszik
MDI 10 típusú telefonközpontok IP alapú hang kommunikációját bármilyen másik típusú,
hasonló funkciójú eszközzel.
Az eszközökkel szembeni legfontosabb elvárások

- Aastra MDI 10 TSW BC13 kompatibilitás
- VoIP kommunikáció (ITU-T H.323 alapú)
- FoIP (ITU-T T.38 támogatás) ez több helyen van jövőbeli feature-ként
- Kommunikáció gate keeper-rel
- IEEE-802.3 kompatibilis támogatás, lO/lOOBaseT half-or hill-duplex hálózati

csatlakozás (Category-5)
- 32 beszédcsatoma megvalósítása 1 db ethernet porton
- az alábbi codec-ek támogatása:

0.729 annex A and annex B, 0.711 A-law, 64 kbit/s, 0.711 j.t-law, 64 kbit/s, 0.723.1

A fentiek alapján az alábbi eszközre várunk ajánlatokat.

Gyártói cikkszám Termék I szolgáltatás megnevezése

NTM 144 270 Earth Clip kit (fZ5ldelő készlet)

FAL 104 5307 MX TS IP trunk SW key I port (30 csatornás IP trunk licensz)

FAL 104 707 MX IP telephony interface 1 SW key (IP telefonvégberendezés SW licensz)

NTM 144 269/5 Conversion to IPLU and SPU (konverziós készlet IPLU ésSPU között)



MX board IPLU/1, P line interface with security (IPLU
ROF 137 5067/1 kapcsolat media átjáróhoz, titkosítással)

TSR 482 0211/20M Cable RJ45>RJ45 straight, 20m (20m-es UTP kábel)

‚—



2.sz melléklet
Egységár táblázat

2. rcsz AiánIati árak

bruttó
Cikkszáni Megnevezés db egységár nettó összár összár

NTM 144 270 Earth Clip kit (R~ldeIő készlet) 3 db 2 900 Ft 8 700 Ft II 049 Ft

FAL 104 5307 3 db 6 700 Ft 20 100 Ft 25 527 Ft
MX TS IF trunk SW key I port (30 csatornás IF trunk licensz)

FAL 104 707 MX IP telephony interface I SW key (IF telefon végberendezés SW 3 db 64 600 Ft 193 800 Ft 246 126 Ft
Iicensz)

NTM 144 269/5 3 db 9 500 Ft 28 500 Ft 36 195 Ft
Conversion to IPLU and SPtJ (konverziós készlet IFLU és SPU között)

ROF 137 5067/l 3db 263 900 Ft 791 700 Ft I 005459 Ft
MX board IPLU/l, IF line interface with security (IPLU kapcsolat media
átjáróhoz,_titkosiiással)

3db l4800Ft 44400Ft 56388Ft

TSR 482021 I/20M Cable RJ4S)’RJ45 straight, 2Dm (20m-es UTP kábel)

I 087 200 Ft
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SZOLGÁLTATÓ ZRt

Teljesítést Igazoló Bizonylat

MIE-7591 3/3

Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselője I neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen TB aláirója) (ezen TB jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Terméklszolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, bogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel.

A Vállalkozó Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, bogy 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 I Devizanem: I Erték: I
Az elfogadott teljes ítésből visszatartott Esedékessége
(jóteljesítési) garancia Ft: (dátum):

‚v’vw.nis:.hu NISZ Ncrn:eti Infokommunik iciós S:olg~Ir wő Z~rtkörűen Műk~iJŐ R&vénytár~ig
1081 Bu’bpest,Cvkonai u. 3 Tekfn: +36.l-459-42C0 Fax: +36-1-303-1(0)
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Nyilatkozat Partner adatairól

~~~ ~“ ‚?“

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Bravonet Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Bravonet
Korlátolt Felelősségű Társaság Kit.

Céo~eovzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-977241

Adószám: 23768569-2-42 Uniós adószám: HU23768569
~~Ká~Iolatt&tó’idatai ~ . . ~ ~ “~: ~ .. .‘‘

Név: Hrutka István ‘ Beosztás: Ügyvezető

Telefonszám: +36 1 469 6268 E-mail cím: hrutka .istvan@bravonet.hu

Cím: ~‘‘‘ ‘ ~ . —~ ~ :~‚ . ~‚ ~ ‘,‚~‘~‘.“„~‘ .“

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.

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

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

Cég név:

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1145 Budapest, Újvilág u.
50-52.

~ ‘. ‘ ‘,~ . . .;‚„ . ~. . .

Neve: OTP Bank Nyrt. Központi Fiók
Bankszámla száma: 11794008-20540285 Bankszámla devizaneme: HUF

‘ Különö~adózásra vonatkozó infórriiációk (adózásra vonatkozó tön,én>Ék alapján, az irreleváns sorban’
NEM~et kell beírni. anielyik sor vonatközik a oartnerre, ott IGEN-t) : ‘ ‘

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

fejezet, 169.~.(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. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM NEM NEM

Dátum: Budapest, 2013.

Cégszerű aláírás:

% brovoflet
~A4onet K”

I l4~ Budapest ‚jjvilag utca 50 52
Adcnzám 2376R569 2 4?
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SZOLGÁLTATÓ ZRt

Nyilatkozat Partner adatairól

Aióhóiító~idáték~i -. ‘ .‘ ~„ ‚ ?~ ~.;‘ ~

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Szervízpark Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Szervízpark
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Kft.
Társaság

Céaieoyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-702086

Adószám: 12758975-2-42 Uniós adószám: HU12758975

p,s~ Ká~látt’aító~idat’ái. %..‘7’ . v ~ ‘. . .

Név: Bardóczy Gergely Szabolcs Beosztás: ügyvezető

Telefonszám: +36 1 469 6285 E-mail cím: bardoczy.gergely@szervizpark.hu
: .- ~‘ ‘(“ ‘V ‚.‘,~V-~ ~ ‘ . - .~• -~

-~ ‚Hp ‚ .. .‚ ~. 2..g „ ‚.‚ .» S

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyaroroszág, 1145 Budapest, Róna u. 120-122.

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

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): Magyarország, 1145 Budapest, Róna u. 120-
122.

SYánil5”~éiétő bank ‚ . . “ . . ~‚. - .... . . . . ‚ ‘ -‘. :‚

Neve: OTP Megyei Igazgatóság FEJÉR
Bankszámla száma: 11736006-20362470-00000000 Bankszámla devizaneme: HUF

Különöj ídózásra vonatkozó információk (adózásrn ‚~ónátkozótöri?én~’ek alapján, az irreleváns sorban
NEM-eekell Ueírni, amelyik sor vonatkózik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás (áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)~: NEM elszámolás (áfa tv. XV.-XVII. NEM

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

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM NEM NEM

Dátum~

Cégszerű aláírás:

PH


