
Szerződésszám: 2-03085-0002-2012

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-
10-041633, Adószám: 10585560-2-42, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között:

az S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs & Teehnológiaát.adási Korlátolt
Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 100128, székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi utca 2. B.
ép., Cg.: 13-09-119660, adószám: 11779177-2-13, képviseli: Kelemen Kálmán ügyvezető és
Szabó Péter Dezső cégvezető), és

az ALOR4 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(KEF azonosító: 100127, székhely: 1117 Budapest, Irinyi J. utca 30., Cg.: 01-09-469442,
adószám: 12147784-2-43, képviseli: Turcsi Zsolt ügyvezető), és

a BULL Magyarország Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF
azonosító: 100008, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43., Cg.: 01-09-7 10062, adószám:
10378144-2-41, képviseli: Hernádi József ügyvezető), és

a Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 200224, székhely: 1033
Budapest, Szentendrei út 39-53., Cg.: 01-09-882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli:
Pércsi Levente Gábor ügyvezető), és

az Enterprise Communications Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 200191, székhely: 1143 Budapest, Gizella út 5 1-57.,
Cg.: 01-09-875754, adószám: 13835462-2-42, képviseli: Bari András cégvezető), és

a Szintézis Informatikai Zárkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 100101,
székhely: 9023 Győr, Tihanyi Á utca 2., Cg.: 08-10-001771, adószám: 12890341-2-08,
képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag)

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/z S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs &
Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság.

A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek
szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.
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(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 26-0420 13 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére »Hálózati aktív és passzív
eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2011” tárgyban (1. számú
részteljesítés) lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része
eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban:
KM).

KM azonosítószáma: KMOIO1-O8NETH1 I
KM aláírásának dátuma: 2011. július 21.
KM időbeli hatálya: 2013. július 21.
KM keretösszege: 9.000.000.000 Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:
ktézményi redundáns hálózati aktív eszközök beszerzése (Hálózati aktív és passzív eszközök
szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-20 11, KMO1O 1-OBNETH1 1 -1.
részteljesítés).

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1.
számú mellékletben nevesített termékek szállítását a szerződés 3. számú mellékletét képező
műszaki leírásban meghatározottak szerint.

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

3. A szerződés teljesítési határideje:
Felek jelen szerződést határozott időre kötik, azzal hogy a szerződés a mindkét fél általi
aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. A
szerződés teljesítési határideje a szerződés mindkét Fél általi aláírásától számított 30. nap.

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye és módja:
Ajánlatkérő Műszaki leírásban meghatározott telephelye.

Szállító a jelen szerződés tárgyát képező eszközök leszállításának pontos időpontjáról köteles
Megrendelőt legalább a tervezett időpontokat 5 nappal megelőzően írásban tájékoztatni,
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amelyek elfogadását Megrendelő haladéktalanul köteles visszaigazolni. A leszállítás időpontja
munkanapokon 8.30 és 16.30 óra között határozható meg.

Megrendelő részéről a teljesítést igazolni jogosult személy: Babócsy László projektmenedzser

5. A fizetendő ellenérték:
A Szállító ajelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket az 1. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak alapján
17.329.531,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz tizenhétmillió
háromszázhuszonkilencezer-ötszázharmincegy 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 jogosult részteljesítések után számlát benyújtani, a 6. pontban meghatározott
feltételek szerint.

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 igényelheti.

6. Fizetési feltételek:
A Szállító — tekintettel ana, 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. *-ban 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 ki, és azzal együtt nyújt
be a Megrendelőnek. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek.

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás.
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A szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból az EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001 sz. »Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kialakítása” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás”
keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a Kbt. 305. ~ (3) bekezdése és 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 Id közvetlenül a Szállító bankszámlájára
történő átutalással. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a
Megrendelőt, mint kedvezményezettet 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 eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ

száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3.1.2. 10-2011-2011-0001), 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
- szállítói 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 számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesfteni.

7. Szerződésszegés:
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A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített szállítás nettó
vételára, illetve szállítás nettó díj a.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 1 %‚ a késedelem 11. napjától
napi 2 % mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20 %.

Me2hiúsulási kötbér mértéke: 30 %
Hibás teliesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 1 %‚ a 11. napjától
napi 2 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

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
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 információként 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
titoknak minősülő adatokat kötelesek megőrizni, azt — a szerződésszerű szolgáltatásra
irányuló feladat kivételével semmilyen formában nem használhatják fel, harmadik félnek
nem adhatják át.

Szállító köteles a jelen szerződés tárgyát képező eszközöket sértetlen, gyári csomagolásban
leszállítani a Megrendelő által meghatározott telephelyekre.

Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek,
ha Szállító az Informatikai eszközöket az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, az
Ajánlatban illetve a Szerződésben rögzített mennyiségben, a Szerződésben meghatározott
teljesítési helyre és teljesítési határidőn belül leszállítja, és az Informatikai eszközök
megfelelnek a fentebb említett dokumentumokban előírt minőségi követelményeknek.

A jelen szerződés tárgyát képező eszközök mennyiségi és minőségi átvétele, a teljesítési
helyszínen történik. Az átadás-átvétel megtörténtét Szállító és Megrendelő az átadás-átvételi
jegyzőkönyv aláírásával igazolja. Amennyiben ajelen szerződés tárgyát képező eszközök a 8.
pontban előírt követelményeknek nem felelnek meg, úgy Megrendelő az átvételt, és a
jegyzőkönyv aláírását megtagadhatja. Szállító a Megrendelő által megjelölt hiányosságokat,
hibákat haladéktalanul, de legfeljebb a Megrendelő által elfogadott, műszakilag szükséges
határidőn belül köteles kijavítani, a cserére szoruló alkatrészeket kicserélni, a hiányzó
dokumentumokat átadni.
Szállító a szállítással egyidejűleg köteles Megrendelő részére a jelen szerződés tárgyát képező
eszközök teljes magyar nyelvű műszaki dokumentációját, magyar nyelvű gyártói adatlapját,
és amennyiben van ilyen a minőségi és egyéb tanúsítványait 1-1 (egy-egy) példányban átadni.
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A Szállító kijelenti, hogy — szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és 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 és teljes körűségéért
és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat,
előírásokat, érvényes Országos ~S ágazati szabványokat a Szerződés mellékletét képező
műszaki leírásban foglaltakat.

9. A 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 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.

10. Jótállás
Szállító szavatolja, hogy a Szerződés keretén belül általa szállított termékek alkalmasak a
rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési
vagy olyan hibáktól, melyek a Szállító cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.
Szállító ajótállást a keretmegállapodásban foglaltak alapján köteles nyújtani.

11. Hibabejelentés módja1:
Szállító munkarendjének megfelelően munkanapokon, munkaidőben az alábbi telefonos és e
mail alapú csatornákat biztosítja a szállított eszközökkel kapcsolatos hibabejelentések
fogadására:

Telefon: 06-1/371-80-58
B-mall cím: ael@snt.hu
Egyéb Feltételek: államilag elismert munkanapokon 8-17 óráig

12. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó

1 Nyertes ajánlattevőtől szerződéskötésig kérjük megadni.
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rendelkezései, továbbá a Magyarország hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek2:

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
2. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. számú melléklet: Műszaki leírás
4. számú melléklet: KM teljesülés igazolás
5. számú melléklet: Garancia érvényesítésére vonatkozó leírás

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 6 (hat) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2012. ‚Jh.P~

Megrendelő:

»4

Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2012. „.4. v~

Szállító: S&r cun»iItI~~g stungary Kit.
.. 2040 Budaőrs, Kunfl’ u 2,b.

Kelemen Kálmán Szabó Péter Dezső Turcsi Zsolt
ügyvezető cégvezető ügyvezető

S&T Consulting Hungary ALOHA Informatika Kereskedelmi és
Rendszerintegrációs & Technológiaátadási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Korlátolt Felelősségű Társaság

€Sj~UM~t,yarorszég Kit
Hernádi József Pércsi Levente Gábor

ügyvezető Ur&~’stems Kft
BULL Magyarország Számítástechnikai Delta Systems Korláto1t%lpj.~ssé~ű

Korlátolt Felelősségű Társaság

1 A szerződéstervezet mellékletei a végleges szerződéshez kerülnek csatolásra
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1. számú melléklet

Megrendelt termék és árlista
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~S&T-Aioha-BuIl-0elta-Enterprise Communlcations-Szint&ir Ajánlat a NISz Ert. részére, a ..NET—2011
keretnegállapodásos eljáráse második részében

4. Ajánlati Ár Részletezése

4 AJANLAU ÁR RÉSZInZÉSE

Mennyiség Mennyiségi Termékazonositó Termék megnevezése Nettó egységár Nettó ősszáregység (műszaki specifikációja) (Ft) (rnennyiségnettó egységár)(Ft)

10 darab WS-C3560X-24T-S Catalyst 3560X 24 Port Dala P Base 548 988 Ft 5 489 880 Ft

10 darab C3560X-24-lOS-S-E C3560X-24 P Base to P Services factory OS Upgrade 479120 Ft 4 791 200 FI

10 darab C3KX.PWR_35OWAC= Catalyst 3K-x 350W AC Secondary Power Supply 59 890 Ft 598 900 Ft

10 darab C3KX-NM-IG= Catalyst 3K-X iG Network Module 59 890 Ft 59 890 Ft

Meglévő Cisco Catalyst Switcek és Routerek bővitésére szolgáló eszközök:

31 darab GLC-LH-SM 1000BASE-LXJLI-f long-wavelengtMong haul; without DON 119 181 FI 3 694 611 Ft

4 darab X2-IOGB-LR= Cisco IOGBASE-LR xz Module for SMF 479 120 FI 1 916 480 Ft

1 darab HWIC-1 GE-SFP Gigabit Ethernet SWIC with One SFP Slot 239 560 FI 239 560 Ft

Összesenl (nettó):* 17329531- Ft

~ Kérjük a Felolvasólapon, a Nettó ajánlati ár sorban magyar forintban (HUF) szerepeltetni (1 sz. űrlap).

Kelt: Budaörs, 2012. november 15.
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