VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (NISZ Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u.
3., adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila), mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő)
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Vállalkozó) között:
a T-Systems Magyarország Zrt. (KEF azonosító: 100141, székhely: 1117 Budapest, Budafoki
út 56., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10044852, adószám: 12928099-2-44, képviseli: Várnagy Róbert ügyvezető igazgatóhelyettes ás
Fónagy-Árva Péter operatív igazgató), ás
az Albaconip RI Kft. (KEF azonosító: 200310, székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok Útja
9., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg.: 07-09015199, adószám: 14464401-2-07, képviseli: dr. Balázs Zoltán)
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult cég
a T-Systems Magyarország Zrt.
(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
l.A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jogelődje a Közbeszerzési
ás Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2011/S 72-118487 szám
alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó
intézmények részére „IT-biztonságtechiiikai megoldások szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése” tárgyban (1. számú rész) lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző ás a Vállalkozó között
keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).
2.
KM azonosítószáma: KMO1O1ITBT2O1 1
KM aláírásának dátunia: 2011.10.20.
KM időbeli hatálya: 2013.10.20.
KM keretösszege nettó: 2.700.000.000,- Ft
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3.A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő a
hivatkozott KI\4 tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött
-

-

létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az
alábbi táblázatban nevesített szolgáltatás biztosítását.

nettó egységár
mennyiség

KEF kód

termék
(Ft)

nettó összár
(Ft)

103.200,-Ft

71.930.400,- Ft

Garancia
697

IF’~5z~lg
S1-74

kiterjesztés
(Hardver)
(emelt szintű)

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a T-Systems Magyarország
Zrt. teljesíti.
4.A szerződés időtartalma és a teljesítés helye:
Felek jelen szerződést határozott időre 2012. december 31-ig kötik.
A teljesítés helye: Nemzeti Infokommunikácós Szolgáltató Zrt. telephelyei:
.
.

1148 Budapest, Róna u. 54-56.
1055 Budapest, Kossuth tér 4.

S .A űzetendő ellenérték:
5.1

A Vállalkozó a jelen szerződés alapján biztosított szolgáltatást nettó 71.930.400,- Ft.

azaz hetvenegymillió-kilencszázharmincezer-négyszáz forint szerződéses áron teljesíti.
A szerződéses ár 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 2 % ± Áfa.
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mindösszesen (nettó):

71.930.400,- Ft

közbeszerzési díj (2 %):

1.438.608,- Ft

ÁFA (27%)

19.809.632,- Ft

mindösszesen (bruttó)

93.178.640,- Ft

5.2 Számlázás ütemezése:
I.

ütem: Vállalkozó a szerződéses ár 75%-át tartalmazó számla kiállítására jogosult a
gyártói garancia kiterjesztés lehívását alátámasztó dokumentum benyújtását
követően.

II.

ütem: Vállalkozó végszámla benyújtására 2012. december 3 1-ét követően jogosult
az SLA havi teljesítések figyelembevételével.
A végszámla melléklete a megrendelő által aláírt havi teljesítés igazolások.

6.

Fizetési feltételek:

6.1. A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az az 5.2 pontban
részletezettek szerinti igazolt teljesítéseket követően, a Kbt. 305. *-ában meghatározott
szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 15 napon belül történik. A
számlához a Megrendelő által aláírt teij esítésigazolást, teljesítésigazolásokat és a Kbt. 305.
~-ában meghatározott egyéb iratokat mellékelni kell. A számlán csak a jelen
keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

Az ellenszolgáltatás teij esítésének folyamata:

a~) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot
tenni az Intézménynek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az
ellenszolgáltatásból;
b) Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni,
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és
szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
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c) Vállalkozó a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan
jogosult számlát kiállítani a Megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe
bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
d) a c) pont szerinti számla ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a
Vállalkozónak;
e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit,
illetőleg az Art. 36/A. ~ (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

J~

Vállalkozó átadja az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az
alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a
Megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a
Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a (teij es) összeget az alvállalkozónak];

g) Vállalkozó benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját,
melyek ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak ha ők
az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. ~-ára is
tekintettel teljesítették;
h) ha Vállalkozó az e), illetőleg J) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a
Vállalkozót, ha igazolja, hogy az e), illetőleg j) pont szerinti kötelezettségét
teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember
nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy
részére.
6.2. A Vállalkozó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás
alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből, illetve megrendelésből
eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre, és előleget sem kérhet, a
Megrendelő pedig nem adhat előleget.
6.3. Megrendelő jogosult a végszámla összegéből a kötbér összegét levonni.
6.4. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk.-ban (301/A. ~ (2) bekezdése)
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.
6.5. Mivel a Megrendelő a Kbt. 22. ~ (1) bekezdése szerinti aj ánlatkérőnek minősül, a
keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzések érdekében kötött szerződéseinek
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a Kbt. 305. ~ (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére tartalmaznia kell, a
Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatói ának adott, a beszedési megbízás teljesítésére
vonatkozó hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot. Ha a beszedési megbízás teljesítése
eredménytelen, a fizetési határidő lej áratát 90 nappal meghaladó követelés esetén
Vállalkozónak jogában áll a megrendelések, egyedi szerződések teljesítését felfüggeszteni
mindaddig, amíg a Megrendelő az adott megrendelés értékével megegyező összeggel nem
csökkenti a Vállalkozó 90 napot meghaladóan fennálló követelését. Vállalkozó erről
köteles a Megrendelőt és a Beszerzőt a teljesítés felfüggesztését megelőzően legalább 10
nappal írásban értesíteni.

7. Szerződésszegés:
7.1. 1 .Hibás teljesítésnek minősül, ha a meghibásodás nem Új eszközzel, vagy azzal azonos
garanciális feltételű eszközzel kerül kij avításra.
7.1.2. A hibás teljesítési kötbér mértéke a Szállítót megillető 5. 1. pont szerinti díj 2%-a. A
kötbér alapja Vállalkozót megillető díj ÁFA-val növelt összege.
7.2. Szolgáltatási szint (SLA) sértésnek minősül, ha a Vállalkozónak felróható okból a
bejelentett hiba esetén a műszaki leírásba foglalt maximált reakcióidőn belüli hibaelhárítás
nem kezdődik meg, valamint a helyszíni megjelenés nem valósul meg.
7.3. SLA sértések esetén alkalmazandó késedelmi kötbér:
i.

Abban az esetben, ha SLA sértés következik be, az alábbiak szerint jogosult a
Megrendelő kötbér felszámítására:
a) az SLA sértések számolása havonta Újraindul,
b) minden további SLA sértés az ismételt SLA sértéssel azonos tétellel
számolódik,
c) az adott hónapon belüli többszöri SLA sértések kötbér tételei összeadódnak,
d) az alábbi táblázat (ii) tartalmazza az adott hónapon belüli SLA sértés és az
ismételt SLA sértés esetére a kötbér mértékét.

A késedelmi kötbér mértéke a táblázatban foglalt mérték. A kötbér alapja Szállítót
megillető díj ÁFA-val növelt összege.
11.
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adott hónapon
KÖTBÉR %

belüli

adott hónapon belül
ismételt SLA sértés

első_SLA_sértés
A bej elentéstől számított 1 órán
belül nem kezdi meg a hiba
elhárítását

iii.

0,1%

0,2%

A bej elentéstől számított 4 órán
belül indokolt esetben a
Megrendelő írásbeli kérése
ellenére nem jelenik meg a
helyszínen

0,2%

0,4%

HW hiba esetén a cserélt vagy
javított eszköz visszajuttatása a
Megrendelőnek a bejelentéstől
számított 15 napon belül nem
történik meg

0,4%

0,8%

A késedelmi kötbér esedékessé válik, ha a késedelem megszűnik, a póthatáridő
lejár. A póthatáridő is kötbérterhes.

7.4. A 3 munkanapon túli teljes rendszerleállás és annak el nem hárítása súlyos
szerződésszegésnek minősül, ebben az esetben Megrendelő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
7.5. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a
szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.
7.6. Meghiúsulás:
a) ha a Szállító a hibabejelentéstől számított 20 naptári napon keresztül nem teljesíti a
szerződésben vállalt kötelezettségeit késedelem miatti elállás valamint ha
b) nem történik meg a gyártói garancia kiterjesztési tételek lehívásának,
regisztrálásának igazolása a kapcsolattartó számára a szerződéskötéstől számított
60 naptári napon belül.
-

-‚

A nieghiúsulási kötbér mértéke a Szállítót megillető díj 25%-a. A kötbér alapja Szállítót
megillető díj ÁFA-val növelt összege.
7.7.Megrendelő a késedelmi kötbéren felül követelheti a Szállítótól a késedelem miatt
elszenvedett kárának megtérítését.
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7.8.Késedelmi és hibás teljesítési kötbér összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít.
7.9. A fentiektől eltérő esetekben szerződésszegés esetén a KM szerint meghatározottak az
irányadók.
8. Kapcsolattartás
Megrendelő részéről kapcsolattartó személyek:
Kapcsolattartók:
Vezetői kapcsolattartó:
Braun Csaba, igazgató (Rendszerüzemeltetési Igazgatóság),
Telefon: ±36302611221
Fax: ±3613013062
elektronikus cím: Braun.Csaba(~inisz.hu
Szakmai kapcsolattartó:
Elek József, osztályvezető (Határvédelmi és Tároló Rendszerek Üzemeltetési Osztály)
Telefon: ±36304759069
Fax: ±3613013069
elektronikus cím: Elek.Jozsef(~),nisz.hu
Szolgáltató részéről kapcsolattartó személy:
Név: Lengyel Péter
Cím: 1117 Budapest, Budafoki Út 56.
Tel.: +36 1 452 1400
Fax: ±36 1 452 -1401
E-mail: Len~yel.Peter(~t-systems.hu
8.

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.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a fizikailag nem csatolt a Beszerző és a
Vállalkozó között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz (csatolva)
számú melléklet: Konzultációra szóló felhívás és melléklete
számú melléklet: Vállalkozó ajánlata
számú melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
számú melléklet: Felvilágosítás kérés és az arra adott válasz
számú melléklet: KEF portál teljesülési összesítő táblázata

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt öt eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2012. június

„?.

h..”

Megrendelő:

Vállalkozó:
Í~”

~

~‚c~ú~

Szabó Zoltán Attila
vezerigazgato
‚.

NISZ Zrt.

‘

Szo1g~1tat0

Vámagy Róbert
Fónagy-Árva Péter
ugyvezeto 1 g~1~e~t s
~per&civ-igazgato
..

“.

D~

‘

~ Zrt.
Adósz~n~: ~2928O992-44
BankszárnlaSZám 10918001-0000006873830003

~23

1. számú melléklet
Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
FELHATALMAZÓ NYILATKOZAT

Tisztelt Péiizintézet!

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:
Felhatalmazással

érintett

fizetési

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

számlájának 10403239-00027183-00000001

pénzforgalmi jelzőszáma:
Kedvezményezett neve:

1’-Systems Magyarország Zrt.

Kedvezményezett fizetési számláj ának pénzforgalmi 1091 8001 0000 0068 7383 0003
jelzőszáma:

A felhatalmazás időtartama: 2012. június 27- 2012. december 31.
A beszedési megbízáshoz a következő okiratokat kell hiteles másolati példányban csatolni:
-

a 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 „IT
biztonságtechnikai megoldások szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú
keretmegállapodásos

eljárás

„Hálózatbiztonsági eszközök
alapján a Nemzeti

(6) bekezdése

(KMO 101 -ITBT2O 11)

késedelembe

részteljesítés

alapján

essen,

továbbá

az
a

ellenszolgáltatás telj esítésével a Kbt. 305.

szerződés

a

késedelem bekövetkezésekor

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Kedvezményezett között hatályban legyen.
Budapest, 2012. június
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indított

tárgyban, a 2-03157-2012 számon megkötött szerződés

supportja”

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

szerinti

1.

.“

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
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