Szerz. szám: 1-3?h9’c ‚VOOÁ.0Á3

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44., képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szállító

(a továbbiakban: Szállító) között:

a Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 200224,székhely: 1033
Budapest, Szentendrei űt 39-53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Főváros Törvényszék
Cégbírósága, Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert más
munkavállaló), és
a Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF
azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-882940, adószám:
13978798-2-41, képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), és
a WINDERCOMP Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 100098, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 163. 4. em. 15., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Főváros Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-882940, adószám:
12495568-2-4 1, képviseli: Iavorsky Stepan vezérigazgató)
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult
egyben kötelezett cég a Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
-

-

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2011/S 1-001328 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Számítógéprendszerek
szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére
2012” tárgyban (1. számú
részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része
—

A keretinegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek
szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.
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eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban:

KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO1O1-2OSZGR12
aláírásának dátuma: 2012. június 04.
időbeli hatálya: 2013. július 08.
keretösszege: 18.000.000.000 Ft ± ÁFA

2. A szerződés tárgya:
Üzleti alkalmazások és munkaállomások migrációja közös domainbe 11.-Intézményi
integráció (Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére-2012,
KMO1O1-2OSZGR12 -1. részteljesítés).
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó
beszerzési igénye
megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig
elvállalj a az 1. számú mellékletben nevesített szolgáltatások szállítását a szerződés 3. számú
mellékletét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint’
-

-

A KKIR (Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer) a minisztériumok korszerű,
egységes informatikai környezetének kialakítását tűzte ki célul. Az ezen belül működő
intézményi integrációs, migrációs munkacsoport tevékenységének célja az ellátott
intézmények jelenleg heterogén informatikai szolgáltatásainak, komponenseinek további
integrációja, migrációja a központosított, egységesített háttér infrastruktúrába. Ezen belül sor
kerül a következő intézmények informatikai környezeteinek további integrációja,
korszerűsítése.
.
.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium

Vonatkozó intézmények tekintetében az integráció, migráció az alábbi informatikai
területekre terjed ki. Megkülönböztetünk kliens és alkalmazás oldali migrációt. A felsorolt
minisztériumok közül az alábbi tevékenységek egy meghatározott részét kell elvégezni (Ezt a
Műszaki leírásban részletezzük).
.

.

.

Az infrastruktúra konszolidáció során megtörténik az alkalmazások központi
üzemeltetés alá vonása, a konszolidáció során törekedni kell a konkurens vagy a
további használatra nem javasolt programok megszüntetésére.
A munkaállomás környezet migrációja során el kell érni a régi, elavult intézményi
infrastruktúrától való telj es függetlenséget. Ennek érdekében az intézményi
migrációk során a munkaállomásokat az Aj ánlatkérő által biztosított sztenderd
szoftverkörnyezettel kell újratelepíteni.
Az intézményi címtárakban nyilvántartott felhasználók és csoportok összevonásra
kerülnek a központi címtárban. A címtár konszolidáció során törekedni kell hogy
a helyi címtárak teljesen kiváltásra kerülnek. A címtárak egyesítését annak
‚
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figyelembevételével kell megoldani, hogy az intézményi felhasználóknak jelenleg
is van a központi címtárban felhasználói azonosítójuk, hiszen a levelezést innen
használják
Az intézményi rendszerek összevonása során megtörténik az El-ben meglevő
infrastrukturális alapszolgáltatások felkészítése az intézményi környezetek
fogadására (hálózati alapszolgáltatások: névfeloldás, automatikus IF cím kiosztás)
A központi fáj lstruktúrában elfogadott szabályrendszernek megfelelően
kialakításra kerülnek a fájiszerveri mappák és a hozzájuk tartozó jogosultsági
rendszer. Ez érinti a címtár konszolidációt, ugyanis létre kell hozni a jogosultsági
rendszer felépítéséhez szükséges biztonsági csoportokat.
Az intézményekben működő nyomtatás4 képalkotási (scanelés) környezetek
központi üzemeltetés alá vonása során a felmérésre kerülő eszközök a
lehetőségekhez mérten illesztve lesznek a központi in&astruktúrában (El) működő
környezetbe.

.

.

.

3. A szerződés teljesítésének véghatárideje:
A jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő három hónap.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
4. A teljesítés helye, módja, a teljesítés igazolás rendje:
A teljesítés helye:
.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

.

Vidékfej lesztési Minisztérium.

Budapest közigazgatási határain belül található telephelyek. A pontos teljesítés helyéről
Megrendelő a teljesítés megkezdését megelőzően 5 munkai~appal írásban táj ékoztatj a a
Szállító képviselőjét.
Tesztelésre, átadás átvételre a műszaki leírásban meghatározottak az irányadóak (3. sz.
melléklet 4.5.2. pontok).
-

Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektigazgató
5. A fizetendő ellenérték:
A Szállító a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket és szolgáltatásokat az 1.
számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján
13.297.900,Ft
+
közbeszerzési
díj
±
ÁFA,
azaz
tizenhárommillió
kettőszázkilencvenhétezer-kilencszáz forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de
nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési
díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 1,5% + Áfa.
.

Szállító tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű 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 igényetbeti.
6. Fizetési feltételek:
A jelen szerződés tárgyát képező termékek ellenértékének a Megrendelő által történő
kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 305.~-ában meghatározott szabályok
szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15
az Európai Unióból származó
forrásból támogatott közbeszerzésekre irányuló eljárások esetén 45 napon belül történik.
—

-

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

—

—

A szállítói díjra a Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében
foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a Szállító a Megrendelő
által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ld, és azzal együtt nyújt
be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó
termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.
A benyújtandó számlakötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás.
A szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból az EKOP-3.l.2.10-2011-2011-0001 sz. „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kialakítása” című kiemelt proj elő terhére ún. „szállítói finanszírozás”
keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.
A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szállítói díjat a
Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez
történő beérkezését követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő
Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító bankszámlájára történő átutalással. A Szállító
tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt, mint kedvez.ményezettet
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hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem
számít be.
A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Szállító részére a számla a
Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.
A számlák kiállításával 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 számlákon szerepeltetni szükséges a szállított szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-20112011-0001), a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső
azonosításra szolgáló szállítói szerződés számot, a fizetési határidőként a 45 napot, az
EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet
biztosító költségvetési sor (EKOP 3. prioritás 100 %) megjelölést
a számlákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot
a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
szállítái finanszírozás esetén a szállítói 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 felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.
A Szállító a számlaszániában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.
7. Szerződésszegés:
KM szerinti, meghiúsulási kötbér kikötésével. A kötbér a teljesitési határidők lejártával
esedéssé válik.
Amennyiben a Szállító megsérti a szerződésben megállapított adatvédelmi és titoktartási
kötelezettségét, titoksértésenként, illeve adatsértésepként 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint
összegű kötbért köteles fizetni.

8. A Szállító jogai és kötelezettségei:
Szállító a szerződésben foglalt, valamint a teljesítés során tudomására jutott információkat
köteles bizalmasan, üzleti titokként kezelni, köteles a jelen szerződés teljesítése során
5

tudomására jutott Üzleti titkot megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel
olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a
Megrendelőre hátrányos következményekkel járna. Amennyiben jelen szerződés
teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a Szállító kizárólag a Megrendelő
által előzetesen, írásban kiadható iaformációként közölt adatokat szolgáltathatja ki. A Szállító
teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért.
A Szállító, vagy annak foglalkoztatottai által megismert adatok titok tárgyát képezhetik. A
titoknalc minősülő adatokat kötelesek megőrizni, azt
a szerződésszerű szolgáltatásra
irányuló feladat kivételével semmilyen formában nem használhatják fel, harmadik félnek
nem adhatják át.
—

.-

A Szállító köteles a Megrendelő adatvédelemmel ás adatbiztonsággal kapcsolatos teendőit ás
felelősségét megismerni, és erről foglalkoztatottait tájékoztatni.
Előzetesen írásban rögzíteni kell a Szállító ás alkalmazott] a által a Megrendelő obj ektumaiba
behozható eszközöket és azok használatát.
Amennyiben a Szállító, vagy foglali.coztatottai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat
megszegik, Úgy Megrendelő a 7. pontba foglalt szankciót érvényesíthet.
A Szállító kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal ás kellő szabad
kapacitással rendelkezik.
—

-

Szállító köteles foglalkoztatottainak büntetlen előéletét szavatolni, és ezt a Megrendelő külön
kérésére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolni.
A Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért ás teljes körűségéért
és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat,
előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés melléldetét képező
műszaki leírásban foglaltakat.
9. A Megrendelő jogai és kötelezettségei:
Megrendelő a szerződés teljesítési helyén a munlcaterületet és a teljesítéshez szükséges
feltételeket biztosítja.
Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden
rendelkezésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.
A Megrendelő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni.
A Megrendelő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
munkavégzés során sérült-e a Megrendelő információbiztonsága.
Megrendelő szavatol azért, hogy a Szállító teljesítéséhez általa a Szállítónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
-

-
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10. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá a Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és módosítására
kizárólag a Kbt. 303. *-ában meghatározottak szerint van lehetőség.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatások és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú mellékelt: KM teljesülés igazolás
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (Öt) eredeti példányban j óváhagyólag írják alá.

Budapest, 2013. .~kJ~r
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Rondeszermérnöki
feladat ellátása
Rendeszermérnöki
feladat ellátása
Ügyfél (Miens) oldali.
alkalmazások
betanítása hclyszinen

Projektvezetés
Prqjektvczetés
Összesen (nettó HUF);

Budapest, 2013. január 22.

Nettó összár
(IIUF)

rrcrn’ékazoIlosító

Mennyiség

Sz-SZGR-12122

1 857

Ft/óra

2 700

5 013 900

sz-szaR-12128

240

Ft/óra

9 500

2 280 000

SZ-SZGR-12128

320

Ftióra

9 500

3 040 000

SZ-SZGR-12025

192

Ft/óra

9 500

1 824 000

SZ-SZGR-12063

120

Ftíóra

9 500

1 140 000
13 297 900

.

Szűcs Norbert
igazgató
Delta Systems KEL.
közös ajánlattevök nyilatkozat— ás ajánlattátelrc tucghatalmazott képviselője
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