Szerz.szám:
Verseny újranyitás azonosítója: ~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejön egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ) [Székhely:
1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-2-44,
Bankszámlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-00000001] képviseli: Bancsics Ferenc vezérigazgató, mint
Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről a
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság [székhelye: 1119
Budapest, Petzvál József u. 56., cégjegyzékszám:01-1O-045730, adószám: 14023059-2-43, számlaszám:
10700024-04684103-51100005)], képviseli: Dr. Máthé János István vezérigazgató, mint Eladó 1, a továbbiakban:
Eladó I,
a Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság [székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca
10. 1. em., cégjegyzékszám: 01-10-044874, adószám: 12948901-2-41, számlaszám: 12010381 01385493
00100000)], képviseli: Hermesz Miklós, mint Eladó 2, a továbbiakban: Eladó 2, és
-

-

a QZRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye: 1136 Budapest, Tátra utca 32. Tetöszint,
cégjegyzékszám: 01-09-208865, adószám: 24246897-2-4, számlaszám: 10103173-17590500-01004000)],
képviseli: Mecséri Márton, mint Eladó 3, a továbbiakban: Eladó 3.
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 NETvisor
Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság.
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
L

ELŐZMÉNYEK

I. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), mint ajánlatkérő (Beszerző) által a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív eszközök
beszerzése ás kapcsolódó szolgáltatások !eljesítése-2018” tárgyban lefolytatott, központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás második részének eredményeképpen 2018. július 16. napján a Beszerző és a Eladó
között KMOIOI-OIO9NETI8 azonosítószámú keretmegállapodásjött létre (a továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KIvIO1NET18
KM aláirásának dátuma: 2018. július 16.
KM időbeli hatálya: 2022. július 15.
2. Vevő a KM 2. része alapján a 2015. évi CXLIII, törvény (a továbbiakban Kb!.) 105. ~ (2) bekezdés b) pont
szerinti eljárásban „DWDM berendezés bővítése a „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című (KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2015-00005)
projekt keretében” tárgyban verseny újranyitással, közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárás során a
Eladó, mint Ajánlattevő tette az legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így a Vevő Eladót nevezte meg az
eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek ajelen Adásvételi Szerződést kötik.
3. Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi Eladó benyújtott ajánlata, a Vevő
által a https://www.kozbeszerzes.~ov.hu portálon közzétett felhívás és dokumentáció, mely fizikailag nincs a
Szerződéshez csatolva.
4. Eladó,jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a Szerződés teljesítése során figyelembe veszi,
elfogadja és betartja ajelen Szerződés tárgyát és megvalósítását így többek között az elszámolást, kifizetést,
ellenőrzési eljárást —érintő Európai Uniós és magyarjogszabályokat, beleértveahatósági és egyéb előírásokat,
az uniós támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat,
—
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valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1 számú melléklet) foglaltakat.
5. A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen Szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben a Felek
közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak L számú műszaki melléklete nem tartalmaz rendelkezéseket,
elsősorban Eladó ajánlatában másodsorban Vevő ajánlattételi felhívásában, illetve ajánlatkérési
dokumentációjában (ideértve a közbeszerzési eljárás során adott kiegészítő tájékoztatásokat is) foglaltak az
irányadóak az értelmezés vonatkozásában. Felek kijelentik ugyanakkor, hogyjelen Szerződés és mellékletei a
közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét tartalmazzák, így az írásbeli Szerződésbe (és mellékleteibe)
nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
6. Amennyiben a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban meghatározott
műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, ill. azokat a Felek eltérő módon értelmezik, akkor
minden esetben a Vevő számára kedvezőbb megoldás az irányadá.
7. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során
kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.* (5) bekezdése szerint szokásjog és üzleti
gyakorlat alkalmazását.
8. Felek kijelentik, bogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazzák, igy a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik.
9. Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában a felek
korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak.
10. A nyertes közös ajánlattevő Eladó kijelenti, hogy jelen Szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért a közös
ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak. A jelen Szerződést aláíró Eladó I a Szerződést
meghatalmazás alapján a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá.

—

—

11.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II. Eladó feladata a jelen szerződésben és annak mellékletét képező műszaki leírásban rögzített paraméterekkel
rendelkező, a Vevő hálózatában jelenleg is üzemelő 44 csatomás DWDM berendezés bővítése a műszaki
leírásban részletezett DWDM eszközökkel és a szükséges egyéb kiegészítőkkel (a továbbiakban: eszközök),
valamint szükséges licencekkel (a továbbiakban: licencek), továbbá ezen termékek szállítása, beüzemelése és
integrációja Vevő már meglévő felügyeleti hálózatába (a továbbiakban: szállítás) (1. fázis), majd opcionálisan
Eladó ugyanezen eszközöket ismételten üzembe helyezi a Vevő által jelen szerződésben meghatározott
helyszíi~en (a továbbiakban: Ismételt ilzembe helyezés) (2. opciós fázis), melynek keretében köteles
gondoskodni ezen eszközök szállításáról is. Ezen feladatok teljesítése érdekében a jelen szerződés alapján
Vevő megveszi, Eladó pedig eladja és elvállalja az I. számú mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő eszközök és licencek (a továbbiakban: eszközök ás licencek) szállítását, üzembe helyezését és
integrációját a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiségekben (Megrendelt termék-és árlista), valamint
a termékek ismételt üzembe helyezését. Jelen szerződés alapján Eladó 12 hónap jótállást és gyártói támogatást
biztosít.
12. A szerződés teljesítése érdekében leszállítandó termékek listáját a jelen szerződés 1. számú mellékletének
2.2. pontja tartalmazza.
13.

Eladó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze jelen Szerződésben és
annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen, és a leszállított termékek az Ajánlati
felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon a meglévő DWDM eszközökkel egy egységes,
integrált működőképes rendszert alkossanak.

14.

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valamennyi
feltétellel, vagyoni értékű joggal (szoflver licenc, felhasználói jog, szerzői jog, védjegy, szabadalom, knowhow, stb.) rendelkezik és a felhasználási jogokat jogosult továbbadni. Eladó szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely Vevő használati jogát korlátozza vagy kizárja.

15.

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékeken és a hozzá kapcsolódó dokumentáción
nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői, vagyoni/felhasználási joga, amely Vevő szerződés
szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó
2

igénnyel való fellépése esetén Eladó közvetlenül lép fel Vevő Jogos érdekei védelmében.
16.

Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a vonatkozó jogszabályok
alapján a szerződés teljesítéséből kizámá.

17.

Az I. fejezetben meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Vevő a IV. fejezetben rögzített
ellenértéket fizeti Eladónak.

18.

Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés alapján fizetett díjak Eladó által biztosított felhasználás ellentételezését
(jogdíjat) is magában foglalják.

Ill.
A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE,
TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYES ELVÁRÁSOK

TELJESÍTÉS

IDEJE,

HELYE,

19. A szerződés hatálya: Felek a szerződést határozott időre kötik. Az első fázis teljesítési határideje a jelen
szerződés hatálybalépésétől, vagyis annak aláírásától számított 120 naptári nap. A második, opciós fázis
teljesítésének határideje a Vevő opció lehívására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatának kézhezvételétől
számított 30 nap, de legkésőbb 2020. június 30. Vevő a második, opciós fázis lehívására vonatkozóan
legkésőbb 2020. május 30. napjáig tehet nyilatkozatot. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen pontban
meghatározott első és opciós fázisra vonatkozó kötelezettségét legkésőbb 2020. június 30. napjáig köteles
teljesíteni (véghatáridő). Amennyiben tehát akár az első ~zis, akár az opciós fázis teljesítésére vonatkozó,
jelen pontban meghatározott teljesítési határidő a véghatáridőn túli időpontra esne, úgy az Eladó a
véghatáridőben köteles a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét teljesíteni.
—

Felek rögzítik, hogy a Vevő köteles a második fázis lehívása esetén a teljesítés időpontjáról a Vevőt
legkésőbb a teljesítést megelőző 30 nappal korábban írásban értesíteni.
20.

A szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi aláírása és a KÖFOP-l.0.0-VEKOP-1520 15-00005 azonosítószámú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a
költségek csökkentése érdekében” című kiemelt projekt fizikai zárásának időpontját módosító Támogatási
Szerződés módosítási igény elfogadása és hatályba lépése. Ajánlatkérő a Kbt. 53. ~ (6) bekezdése, 131. ~ (9)
bekezdése valamint 135. ~ (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a támogatásra irányuló igényel nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetén a szerződés csak Ajánlatkérő kifejezett
nyilatkozata alapján lép hatályba. A szerződés azon a napon lép hatályba, amikor valamennyi jelen pontban
hivatkozott feltétel teljesül. Á szerződés hatályba lépéséről Ajánlatkérő köteles haladéktalanul tájékoztatni
nyertes Ajánlattevőt.
A teljesítés ideje, teljesitési határidő

A szállítás (1. fázis) teljesítési határideje:
21.

Eladó az 1. számú melléklet 2.2.1. pontjában meghatározott eszközök és licencek szállítására és üzembe
helyezésére vonatkozó kötelezettségét a szerződés hatályba lépésétől számított 120 napon belül köteles
teljesíteni, mely időpont (a minőségi átadás-átvételi eljárás sikeres befejezése) egyben a 12 hónap jótállás és
gyártói támogatás kezdő időpontja. Az Eladó köteles a szállítás időpontjáról a Vevőt legalább 3 munkanappal
korábban írásban értesíteni.

Az ismételt üzembe helyezés (2. opciós fázis) teljesítési határideje:
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22.

Eladó az I. számú melléklet 2.2.2. pontjában meghatározott, és a jelen szerződés alapján leszállított és
kialakított eszközöket köteles a Vevő által a jelen szerződésben, illetve az opció lehívásának időpontjában
meghatározott helyszínen ismételten üzembe helyezni. s ennek keretében gondoskodni a szállitásról, Vevő
erre vonatkozó értesítésének kézhezvételét követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. június 30.
napjáig. Felek rögzítik, hogy a Vevő az opció lehívására legkésőbb 2020. május 30. napjáig jogosult
Vevő köteles az Ismételt üzembe helyezés időpontjáról és helyszínéről az Eladót legalább 30 nappal
korábban írásban értesíteni.

23.

Vevő előteljesítést mindkét fázis esetén elfogad.

24.

Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a 22. pontban meghatározott opció lehívására nem köteles. Felek
rögzítik, hogy amennyiben a Vevő az opciót nem, vagy nem teljes egészében ajelen fejezetben meghatározott
mennyiségben hívja le, úgy a le nem hívott opciós rész tekintetében Eladó a Vevővel szemben semmilyen
3

térítésre nem jogosult, nem jogosult továbbá a Vevővel szemben semmilyen igényt (így különösen, de nem
kizárólagosan kártérítési igényt) érvényesíteni.
Teljesítés helye
25. Az 1. fázisban a termékek szátlításának helyszíne a Vevő által meghatározott alábbi telephelyek, az I .sz.
melléklet2.2.1. pontjának megfelelően:
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós u. 29-33. (WDC)
1055 Budapest, Kossuth tér2-4.
1148 Budapest, Róna utca 54-56.
1117 Budapest Fehérvári üt 70.
Az opció lehívása esetén Budapest 50 km-es körzete
-

-

-

26.

A 2. opciós fázisban az eszközök ismételt üzembe helyezésének helyszínét (valamely, Budapest 50 km-es
vonzáskörzetében megjelölt telephelyet) Vevő az opció lehívásakor adja meg.

27.

Eladó a licencek szállítása esetében az átadandó dokumentumokat (p1.: licencigazolás), míg gyártói
támogatás szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges dokumentumokat, elérési utat
(adott esetben az ehhez szükséges aktiválási kódot) elektronikus úton és papír alapon adja át. Elektronikus
átadás esetén az előbbiekben meghatározottakat a licenc@nisz.hu e-mail címre kell megküldeni.

IV.
28.

ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Eladót a jelen szerződés alapján megillető díj (a szerződés értéke) teljes összege 335.885.378. Ft
4-közbeszerzési
dij+
AFA,
azaz
háromszázharmincötmillió-nyolcszáznyolcvanötezer
háromszázheh’ennyolc forint 4-közbeszerzési díj4- általános forgalmi adó,
ebből 330.897.878.- Ft 4-közbeszerzési dj+ ÁFA, azaz harminchárommillió-nyolcszázkilencvenhétezer
nyoleszázhetvennyole forint 4-közbeszerzési díj ± általános forgalmi adó az 1. fázis teljesítésének díja
és 4.987.500.- Ft 4-közbeszerzési dj + ÁFA, azaz négymillió-kilencszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint
4-közbeszerzési dj + általános forgalmi adó a 2. opciós fázis teljesitésének díja.
-

29. A 29. pont szerinti nettó szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, ílletékek, egyéb), a kiszállítás díját, ajótállás költségét, de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő
általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% ± Afa. A közbeszerzési díjat
Vevő az Eladón keresztül ~zeti meg.
30.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések
az irányadóak.

31.

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen fejezetben meghatározott ellenérték a szerződésszerű teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért Eladó más jogcímen további
ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyenjogcímen nem igényelheti.
Valamennyi, Eladó bankjánál felmerülő bankköltség Eladót terheli.

32.

Elszámolás, számlázás: Eladó jelen szerződés teljesítéséért fázisonként egy-egy számla benyújtására
jogosult (opciós és fix rész), ide nem értve az előleghez kapcsolódó számlát.
Fizetési feltételek, teljesítés, teljesitésigazolás

33.

Eladó —tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéró’l szóló 2017. évi CL. törvény hatálya alá
tartozik tudomásul veszi azt, hogy Vevő Eladó számláját kizárólag az abban foglalt feltételek Eladó általi
teljesítése esetén jogosult kifizetni.
—

34.

Eladó az Eladót megillető díjra a száinvilelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak
alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylatok
alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be Vevönek. A benyújtandó számla kötelező
melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet).
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35.

Eladó tudomásul veszi, bogy a számlák nettó ellenértéke a 2014—2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Komt
rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel a „DWDM berendezés bővítése a
„Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében”
megnevezésű, KOFOP-1.O.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosító Számú projektben a Támogató által
közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre ún. „szállítói finanszírozás” keretében Eladó bankszámlájára
történő közvetlen átutalás útján. A Teljesítést Igazoló Bizonylattal igazolt, Eladót megillető nettó díjat
(ellenértéket) a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének az Irányító hatósághoz (a továbbiakban:
1H) történő beérkezését követő 30 napon belül fizeti meg a Támogató az Eladó részére a Kbt. 135. ~ (1), (4)
és (6) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130, ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Felek
rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak tekintik a
Kormányrendelet rendelkezéseit.

36.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy az IH a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólithatja fel. A
fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. Á számla általános forgalmi adó
tartalmát Vevő a számlák kézhezvételét követő 15 napon belül utalja át Eladó részére.

37.

A száml(ák)szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi iktatójába (1389
Budapest, Pf.: 133) küldi.

38.

Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolatban az Európai
Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további
követelményeket határozzon meg.

39.

Vevő 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet alapján előleg igénylésének lehetőségét biztosítja. Felek kijelentik,
hogy a jelen szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik és szállítói fmanszirozás keretében kerül
kiegyenlítésre, ezért Vevő a Korm. rendelet 119. alapján biztosítja Eladó részére a szerződés elszámolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
~.

40.

A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő felelősséggel
nem tartozik.

41.

A szállítói előleget
(előlegbekérő dokumentum Vevőhöz történő benyújtásán keresztül) az Eladó
közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül
jelezheti a szállitói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő
részéről elfogadottnak kell tekinteni.

42.

Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10%-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor,
Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése a)
pontja vagy a Korm. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A.
~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével nem nyújt biztosítékot.

43.

A Vevő köteles Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő S napon belül záradékohi és
a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében. Az előlegként igénybe vett összeg a
benyújtandó számla összegébe beszámításra kerül, mindaddig míg az előleg mértékével Eladó teljes
mértékben el nem számol.

44.

Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt
kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla újbóli
benyújtását követően újrakezdődik.

45.

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás melynek eredményeként jelen Szerződés létrejött f’ó tárgya
a Kbt. 22. * (2) bekezdésében foglaltak szerint árubeszerzés volt, amennyiben Eladó a teljesítéshez
alvállalkozót vesz igénybe, azokkal a Ptk. 6:130. ~ (1)-C) bekezdése szerint számol el.

46.

Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiadásával egyidejűleg felhívja Eladót, hogy az adottteljesítés elismerését
követően állítsa ki számláját.

—

-

—

-

A szerződés teljesítéséhez gazodóan értelmezendő és teljesitendő.
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A számla kiáliításával kapcsolatos követelmények
47.

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Müködő
Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az álialánosforgalini adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afatv.)
169. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevékenység
leírását és annak VTSZ/SZJ/TEAOR számát,
fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEAOR száma mellett a projekt
megnevezését: „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek
csökkentése érdekében” és azonosítószámát: KOFOP-1 .0.0-VEKOP-1 5-201 5-00005.
-

-

-

-

48.

A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott fóbb adataiban (a nevében, cégformájában,
adászámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles Vevőt
írásban értesíteni.

49. Eladó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk.
6:155. ~ (I) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely
fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem tartozik. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő
fizetés elmaradás a Vevő számára következménnyel nemjár.
50. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő
banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
51. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a 33. pontban
meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott okból
nem
fogadható be.
—

52.

Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz. melléklet kitöltésével és a Vevő részére
történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

53.

Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.
62. ~ (I) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek Eladó adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak.

V.

ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

54.

Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat teljesíteni.

55.

Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet (a továbbiakban: szervezet), aki a
közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában kivéve, ha Eladó e szervezet nélkül
vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek
Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.2

56.

Eladó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók, mint teljesítési segédek jelen
szerződés 5. számú mellékletében kerültek felsorolásra. Az alkalmasság igazolásában részt vett
szervezeteket Eladó köteles igénybe venni a szerződés teljesítéséhez.

57.

Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni. A jelen szerződés 5. számú mellékletében
megnevezett szervezet(ek) helyett akkor vonható be más, illetőleg a szerződés teljesítésében való
közremüködésük abban az esetben szüntethető meg, ha Eladó e szervezet nélkül, vagy a helyette bevont új
szervezettel együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg. További alvállalkozó teljesítésbe történő
‘ A szerzödés teljesitéséhcz igazodóan érte~rnezendőek és teljesi(endöek.
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bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3
munkanappal köteles Vevőt értesíteni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles
arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt és arról, hogy az Új szervezettel együtt is megfelel az alkalmassági feltételeknek.
58.

Eladó kijelenti, hogy
szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad kapacitással
rendelkezik, így ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

59.

Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a tevékenységét a tőle elvárható legnagyobb
gondossággal végezni.

60.

Eladó feladatát Vevő érdekének megfelelően, a Vevővel történő folyamatos egyeztetés mellett, önállóan
köteles ellátni.

61.

Eladó vállalja, bogy tevékenységéről és az ügyek állásáról Vevőt folyamatosan, szóban és írásban egyaránt,
Vevővel egyeztetett formában tájékoztatja.

62.

Amennyiben Vevő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Eladó tájékoztatja Vevőt a
mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.

63.

Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesitenie kell Vevőt a
késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik, hogy minden esetben még
akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást írásban
értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

—

-

—

—

64.

Eladó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy jogszabályban
meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

65.

Eladó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) Úgy felel, mintha a teljesítés során maga
járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.

66.

Eladó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik személyeknek
okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelősséggel.

67.

Eladó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesitésével összefüggő feladataikat a legiobb szakmai
tudásukkal látják el.

68.

Eladó elismeri, hogy Úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai magatartásáért és
cselekményeiért, mintha azok Eladó magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.

69.

Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. ~ (I) bekezdés k) pont kb,) alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy
-

-

70.

Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyesjoga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
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VI.

VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

71.

Vevő a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén ajelen szerződésben meghatározottak szerint ellenérték
megfizetésére köteles.

72.

Vevő vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szükséges
dokumentumokat, információkat Eladó rendelkezésére bocsátja.

73.

Vevő, Illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, Eladó tevékenységét és niunkavégzését mindenféle
korlátozás nélkül bármikorjogosult ellenőrizni.

74. Vevő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet Eladótól, és jogosult azokat
ellenőrizni.
75. Vevő feladata házirendjének, és Eladó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó rendeleteinek
(rendészeti, munkavédelmi, tüzrendészeti, stb.) ismertetése Eladóval.
76. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést a teljesítéshez
szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szerződés teljesítésében
közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő belépést és az ott történő munkavégzést. Eladó
adott fázisteljesítésében közreműködő, a teljesítési helye(ke)n munkát végző szakembereinek adatait (név,
anyja neve, lakcím, szig. szám) legkésőbb az eszközök szállításának megkezdése előtt 5 munkanappal köteles
Vevőnek megadni. Jelen szerződés adottfázis teljesítése során az eszközök beszerelését kizárólag olyan
személy(ek) végezhetik, akiknek jelen pont szerinti adatait Eladó az adott fázis teljesítéshez kapcsolódóan
Vevő részére átadta. Eladó a bejelentéssel egyidejűleg köteles megadni Vevő számára azon gépjárművek
rendszámát, amelyek az adott fázis teljesítéséhez tartozó eszközöket a teljesítési helyekre szállítják.
VII.

A TELJESÍTÉS MÓDJA

Az eszközök szállítására vonatkozó szabályok:
77.

A termékek átadás-átvétele mennyiségi és minőségi átvételből áll. Vevő az adott teljesítéshez tartozó
eszközöket a jelen szerződés I. számú mellékletében található ábra, valamint a jelen szerződés 2. számú
mellékletében található darabszám szerint és teljesítési helyeken veszi át. A mennyiségi átadás-átvétel során
Vevő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított mennyiség megegyezik-e a jelen szerződés 2. számú
mellékletében, a szállítólevélben, továbbá ajelen szerződés 83. pontja szerinti Kimutatásban meghatározott
mennyiséggel, ellenőrzi, hogy Eladó a jelen szerződésben meghatározott eszközöket szállította-e, az eszköz
megfelel-e a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feltételeknek, ellenőrzi, hogy az
eszközön elhelyezett vonalkód megfelel~e a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak és az
megegyezik-e az Eladó által átküldött Kimutatásban szereplő vonalkódokkal, illetve, hogy az Eladó az
eszközökkel együtt átadta.e a rendeltetésszerü használathoz szükséges tartozékokat és dokumentumokat. A
szállítás átvételét Vevő a szállítólevél aláírásával igazolja (melyen feltüntetésre kerül Vevő neve,
székhelye, valamint a jelen szerződés szerinti azonosító száma).

78.

A termékek átadásának kötelezettségét Eladó akkor teljesíti szerződésszerűen, ha az átadott eszközök
mennyisége megfelel a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott mennyiségnek (mennyiségi
átvétel) és az eszközök nyilvántartásba vételéhez szükséges vonalkódos, leltárszámos matricával ellátott
eszközöket bocsátja a Vevő rendelkezésére.

79. Eladó feladata az eszközök Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító címke
(továbbiakban: vonalkód) elhelyezése az eszközön valamint az eszközön elhelyezett vonalkód számának
feltüntetése annak csomagolásán. Eladónak a vonalkódot az eszközön jól látható helyen (p1. az eszköz teteje)
úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja és az eszközön/csomagoláson elhelyezett
egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.
80.

Eladónak a vonalkódok átadása érdekében az 1. fázis teljesítése eseténjelen szerződés hatálybalépését követő
5 munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és
egyeztetni kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód átadás~
átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége).

81.

Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni az adott eszközre
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vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot.
82.

Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt 3 munkanappal írásban értesíteni Vevőt a szállítás
időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eszköz megnevezését és gyári számát és a vonalkódot
tartalmazó táblázatot nem szerkeszthető (p1: pdf.) és szerkeszthető formátumban (pl...xls/.xlsx) (a
továbbiakban: Kimulutás). A Kimutatásnak tartalmaznia kell az eszköz megnevezését, a gyártói
termékkódot, az eszköz gyári számát, az eszköz vonalkódjának számát. Eladó a szállítást mindaddig nem
kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem küldi meg Vevőnek. A jelen pont szerinti értesítési
kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő második
munkanapon kezdi meg, de csak abban az esetben, ha a kimutatást Eladó megküldte Vevő részére. A szállítás
és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

83.

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
—
—

—
—

—

—

—

84.

a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítótevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, adott fázis teljesítéséhez tartozó
terméket szállította Ic,
a leszállított termék nem felel meg jelen fejezetben meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű használatához
szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű használathoz
szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét sem,
Eladó nem vagy nem a jelen fejezetben meghatározott előírások szerint helyezte el a terméken a
vonalkódot,
a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a Kimutatásban a termékhez rendelt vonalkóddal.

A mennyiségi átvételt követően a minőségi átadás-átvétel során az Eladó, valamint Eladó erre jogosult
képviselője köteles elvégezni az eszközök üzembe helyezését (a továbbiakban Beüzetnelési eljárás) és
tesztelését (a továbbiakban: Tesztelés). A beüzemelési eljárás a mennyiségi átadás-átvételt követően történik
(Vevő által meghatározott időpontban). A beüzemelés során Eladó feladta:
—

—

—
—

—

a) a teljesítéshez tartozó eszközök fizikai beszerelése és installálása a Vevő meglévő DW1DM
berendezésébe;
b) Vevő Alcatel-Lucent Photonics Manager (OMS) felügyeleti rendszerében a szükséges beállítások
elvégzése;
c) a teljesítéshez tartozó eszközök bekapcsolása;
d) státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása (a)-d) pont a továbbiakban együtt: eszközök
beszerelése),
e) a teljesítéshez tartozó eszközök tesztelése az IEEE 8Q2.3ae szabvány előírásai szerint, erről mérési
jegyzőkönyv készítése és átadása a Vevő részére a megvalósulási tervek mellékleteként elektronikusan
és papír formában.

85.

A beüzemelési eljárás menetét az Eladó köteles megtervezni, majd köteles lefolytatni a beüzemelési eljárást.
A mennyiségi átvételt követő minőségi átvétel a tesztelési eljárás lefolytatása. A tesztelés az IEEE 802.3ae
szabvány előírásai szerint történik 24 óra időtartamban. A tesztelés során mérési jegyzőkönyv (a
továbbiakban: Mérési jegyzőkönyv) készül. Eladó köteles a Vevő kérésére a teszteléssel kapcsolatos
valamennyi információt megadni. A tesztelés befejezését követően a Vevő a tesztelt űinkciók működését
köteles megvizsgálni, annak környezeti kapcsolataival és integrációival együtt.

86.

Sikeres a tesztelés, ha a tesztelés során készült mérési jegyzőkönyvben rögzített, mért értékek mindegyike az
IEEE 802.3ae szabványban meghatározott határértékeken belüli.

87.

A minőségi átvétel megtagadásáról valamint a sikertelen tesztelésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben
legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:
—
—
—
—
—
—

jegyzőkönyv készítésének helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett eszközök legfontosabb adatai,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
az átvétel megtagadásának indoka,

9

Á

/
0’

azon termék(ek) felsorolása (típus, gyártmány, vonalkád szám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta,a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
88.

Sikertelen tesztelés esetén a jegyzőkönyv melléklete a tesztelésről felvett mérési jegyzőkönyv is.

89.

Adott fázis teljesítéséhez tartozó eszközök beszerelését követően Eladónak a DWDM berendezés
megvalósulási tervét módosítania kell oly módon, hogy az megfeleljen Eladó által megvalósított állapotnak.
Jelen pontban foglaltak teljesítése érdekében Vevő az I. fázis teljesítés esetében jelen szerződés
hatálybalépését követő 5 munkanapon belül átadja Eladónak a DWDM berendezése érvényes megvalósulási
tervét (a továbbiakban: Megvalósulás! terv).

90.

Vevő a módosított megvalósulási tervet annak átvételét követő 5 munkanapon belül véleményezi és
nyilatkozik annak elfogadásáról vagy az elfogadás megtagadásáról. Vevő a módosított megvalósulási terv
elfogadását megtagadhatja, amennyiben abban nem, vagy nem megfelelően szerepel az adott fázis teljesítése
során megvalósított állapot. Amennyiben Vevő a megadott határidőn belül nyilatkozatot egyáltalán nem tesz,
a megvalósulási terv elfogadottnak tekintendő.

91.

Amennyiben a módosított megvalósulási terv jóváhagyását Vevő megtagadja, a nyilatkozatban meg kell adni
a jóváhagyás megtagadásának az indokát valamint a javított dokumentum átadásának határidejét. A javított
dokumentum jóváhagyására a 94-96. pontokban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

92.

A szállítólevél, a Mérési jegyzőkönyv, a Megvalósulási terv átadását követően kerül sor a Vevő részére a
jelen szerződés VIII. fejezetben meghatározott első Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására a jelen
szerződésben meghatározott határidőn belül. Amennyiben bármely, a Teljesítést Igazoló Bizonylat
mellékletét Vevő képviselője olyan okból, amelyért az Eladó felelős, nem írja alá, Teljesítést Igazoló
Bizonylat kiállítására nem kerülhet sor. Mind a Beüzemelési jegyzőkönyvben, mind a Mérési
jegyzökönyvben Felek rögzítik az átadás-átvétel/Betizemelés időpontját, az átadott/átvett igazolásokat,
dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és
észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel/Beüzemelés
sikeres volt-e vagy sem.

93. Bármely nem szerződésszerü teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem értelmezhető
joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként megilletik. Vevő
továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni
azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiterjed.
94.

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztesség követelményének
figyelembevételével állapították meg.

95. Amennyiben valamely Féinél ajelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza
jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a késedelem okáról, valamint
várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése
szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell.
96. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését
a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát,
valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
A licencek átadására vonatkozó speciális szabályok
97.

Eladó köteles a Vevőnek a teljesítéssel egyidejűleg átadni a licenceket és biztosítania kell Vevő számára a
jelen szerződés tárgyát képező licencekhez kapcsolódó követést legalább a szerződés lejártáig. Eladónak a
jelen pont szerinti feladata keretében a licencek gyártó(i) által kibocsátott új szoftver verziókat,
módosításokat és javításokat haladéktalanul Vevő rendelkezésére kell bocsátania.

98.

A licencek biztosítják a műszaki leírásban meghatározott fuiikciókat, szolgáltatásokat, valamint a rendszer

működőképességét.
99.

Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott licenceket átadás-átvételi eljárás keretében
veszi át az eszközök szállításával egyidejűleg. Eladó köteles legalább a licencek szállítása előtt 3 (három)

10

4,

munkanappal korábban írásban értesíteni Vevőt a szállítás pontos időpontjáról.
100.

Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a licencek rendeltetésszerű, jogszerű
használatához szükséges Valamennyi dokumentumot. Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles
Vevőnek átadni:3
—
—
—
—

licencigazolást (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
a licencelt szoRver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését
a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett)
jótállásra vonatkozó dokumentumot.

101.

Eladó köteles továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást Vevő részére a teljesítés
során megadni.

102.

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy Eladó a licencek rendeltetésszerű és jogszerű
használatához szükséges előző pont szerinti dokumentumokat átadta-e. Vevő az átvételt megtagadhatja, ha
Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a licencek rendeltetésszerü ésjogszerű használatához szükséges
dokumentumokat.

103.

Az átadás-átvételi eljárásra a továbbiakban az eszközök átadására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.

Az opció lehívására, azaz az eszközök ismételt üzembe helyezésére vonatkozó szabályok
104. Eladó az eszközök ismételt üzembe helyezését azarra vonatkozó értesítésben meghatározotthatáridők szerint
kell megvalósítania jelen pontban, valamint a Műszaki leírásban részletezettek szerint.
105. A Felek megállapodnak, hogy az ismételt üzembe helyezés részeként lezajló átszállítás nem érinti a
termékekre vonatkozó jótállás valamint az azokhoz tartozó üzemeltetési támogatás megszűnését.
106. Az ismételt üzembe helyezés alá vont termékeket Eladónak az átszállítás során vagyon- és
felelősségbiztosítás fedezete alá kell vonni, amely a kiszerelés, szállítás és beszerelés során esetlegesen
keletkező vagyoni károkat téríti meg. A biztosítandó érték 22.864.404.- Ft. Az eszközök kiszerelés
megkezdésének feltétele, hogy ajelen pontban előírt feltételeknek megfelelő vagyon- és felelősségbiztosítási
kötvényét Eladó a Vevő vagy a Vevő kapcsolattartója részére átadja.
107. Eladó a Vevő értesítésének kézhezvételét követően köteles a Vevővel egyeztetett időben, a műszaki leírásban
megadott helyszíneken a 2. fázisban érintett eszközöket átadás-átvételi eljárás keretében átvenni Vevőtől
annak érdekében, hogy a 2. fázis teljesítését meg tudja kezdeni. Az átadás-átvételt követően Eladó köteles az
érintett eszközöket kiszerelni, előkészíteni az átszállításra és a Vevő által a szerződés 26. pontjában
meghatározott telephelyre átszállítani.
108. Felek rögzítik, hogy az eszközök Eladó részére történő átadásával egyidejűleg a kárveszély Eladóra száll át,
így az Eladó felelős az eszközök kiszerelése, szállításra történő előkészítése, szállítása és az ismételt üzembe
helyezéshez kapcsolódó feladatok elvégzése során, az eszközökben bekövetkezett kár megtérítéséért, kivéve,
ha bizonyítja, hogy a kár ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan okból következett be. Az Ismételt
üzembe helyezést követően az eszközök Vevő részére a minőségi átvételi eljárás lezárultával a kárveszély
Vevőre száll át.
109. Az átszállítást követően Eladó köteles a rendszert ismételten üzembe helyezni (a továbbiakban: Ismételt
Beüzemelési eljárás és Ismételt Tesztelés). Az Ismételt Beüzemelési eljárásra és tesztelésre „Az eszközök
szállítására vonatkozó szabályok” c. fejezetben leírtak megfelelően irányadók.
110. Az átszállítást Vevő az átszállításról felvett átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával fogadja el, amely nem
minősül teljesítésigazolásnak.
VIII.
Ill.

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
Eladó adott teljesítéshez tartozó feladatait teljesíti, ha Vevő jelen szerződés 2. számú mellékletében
Amennyiben értelmezhető.
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meghatározott, adott fázis teljesítéséhez tartozó eszközök mii~degyikét átvette (átszállította), az átvett
(átszállított), és beszerelt eszközök tesztelése sikeres volt, Vevő az adott fázis teljesítéshez tartozó
módosított megvalósulási tervet elfogadta.
112.

Eladó az I. fázis feladatainak elvégzését követően haladéktalanul köteles Vevő, vagy Vevő jelen
szerződésben meghatározott képviselőjének átadni az adott fázis teljesítéséhez tartozó alábbi
dokumentumokat:
—

—
—

113.

jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközök mennyiségi átvételét igazoló
szállítólevelek egy példányát,
a sikeres tesztelést igazoló mérési jegyzőkönyvet,
a módosított megvalósulási terv és mérési jkv. elfogadását igazoló vevői nyilatkozatot.
Eladó a 2. fázis feladatainak elvégzését követően haladéktalanul köteles Vevő, vagy Vevő jelen
szerződésben meghatározott képviselőjének átadni az adott fázis teljesítéséhez tartozó alábbi
dokumentumokat:

—
—

114.

a sikeres tesztelést igazoló mérési jegyzőkönyvet,
a módosított megvalósulási terv és mérési jkv. elfogadását igazoló vevői nyilatkozatot.
Vevő a fenti dokumentumok átvételét követő 15 napon belül köteles kiállítani adott 1~zis teljesítéséhez
tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).
Vevő adott fázis teljesítéséhez tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja,
amíg Eladó a teljesítéshez tartozó jelen fejezetben meghatározott dokumentumokat nem vagy nem
teljeskörűen adja át.

115.
Vevő képviseletében a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására a szerződésben megnevezett
teljesítésigazoló személy(ek) jogosult(ak).
IX.

JÓTÁLLÁS ÉS GYÁRTÓI TÁMOGATÁS

116.

Eladó jelen szerződés keretében szállított eszközökre és licencekre 12 hónap jótállást és gyártói támogatást
vállal. A gyártói támogatás és a jótállás kezdő időpontja az 1. fázis minőségi átadás-átvételi eljárásának
sikeres befejezése, melynek keretében az eszköz és összeköttetések mérése is megtörtént.
Jótállás

117.

Eladó szavatol ajelen szerződés keretében szállított eszközök kifogástalan és szerződésszerű minőségéért.
Eladó garantálja, hogy a leszállított eszközök megfelelnek adott eszközzel szemben jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés
keretében leszállított eszközök mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.
Eladó garantálja továbbá, hogy az eszközök a jelen szerződés keretében módosított megvalósulási tervnek
megfelelően működnek.

118.

Eladó köteles biztosítani, hogy a Vevő a jótállás keretén belül az általa tapasztalt hibákat, rendellenes
működést munkanapokon 08:00-17:00 óra között jelezze az Eladó az alábbi elérhetöségek bármelyikén (a
továbbiakban; Hibabejelentés):
e-mail: support(~inetvisor.hu
telefon: +36 1 802 9092
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban (faxon vagy e
mailen) meg kell erősítenie. Eladónak a hibabejelentést 4 órán belül vissza kell igazolnia.

—
—

119.

A hibabejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő következményekért a Vevő felel.

120.
—
—
—
—

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása,
meghibásodás helyszíne,
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4

annak a helyszínnek a megadása, ahová a csereeszközt kell feladni,
annak a helyszínnek a megadása, ahonnan a meghibásodott eszközt el kell szállítani,
hibabejelentés száma.

—
—
—

121.

Ha a hiba bejelentése munkanapon 15:00 óráig megtörténik, a meghibásodott termék helyett új, a
meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, típusú terméket (továbbiakban: csereeszköz) kell Eladónak
leszállítania Vevő részére, legkésőbb a hibabejelentés napját követő napon, a hibabejelentésben megadott
címre. A meghibásodott eszköz elszállítása Eladó feladata.

122.

A csereeszközök jótállására jelen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. A kicserélt hibás termékek az
Eladó tulajdonába kerülnek.

123.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a javítás díját, a
cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget Eladó viseli.
—

—

Gyártói támogatás
124.

Eladó gyártói támogatás keretében közvetlen kapcsolatot biztosít Vevő számára ajelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott termékek gyártójához, melyen keresztül Vevő minden nap 08:00-16:00 óra
között a jelen szerződés keretében szállított termékek gyártójánál bejelentheti azok működésével
kapcsolatos problémákat. Eladó a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében adott Mzis
teljesítéséhez tartózó tesztelés befejezéséig megadja Vevőnek azt az elérési utat (adott esetben a szükséges
felhasználói kóddal együtt), mely a gyártói támogatás időtartama alatt lehetővé teszi a Vevő számára a
teljesitésben érintett eszközök vonatkozásában jelen pont szerinti szolgáltatások igénybevételét.
SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETEI

X.

Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér
125.

126.

Amennyiben Eladó határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, akkor ez késedelmes teljesítésnek
minősül, Vevő jogosult Eladóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni, Eladó köteles késedelmi
kötbért fizetni.
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes munkanap után:
a késedelem 1-10. munkanapja alatt napi 0,5 %
a késedelem 10. munkanapjától napi I %.

..

-

127.

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett, adott fázis nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap (nettó ellenérték) 20 %-a.

128.

Eladóval szemben érvényesített késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér
összegét.

129.

Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen
szerződés meghiúsulásáig a szerződés értékéből meg nem fizetett nettó érték 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstöl Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Felek
egyezően rögzítik, hogy súlyos szerződésszegésnek tekintik azt, ha az Eladó a teljesítéssel 25 napot
meghaladó késedelembe esik, mely esetben Vevő jogosult ajelen szerződéstől elállni, Eladó pedig köteles
meghiúsulási kötbért fizetni. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.

130.

Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Eladót megillető dijba a Kbt.
szabályainak betartása mellett beszámítani.

131.

Eladó tudomásul veszi, bogy a Vevő a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a kötbért
meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a
teljesítés alól.
—

—
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XI.

KAPCSOLATTARTÁS

132.
Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni Vevő, illetve Eladó jelen szerződés szerinti
jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesíteni. Felek jogosultak
arra, bogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. Á
Felek Új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást. A
kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és
szerződésmódosítást nem igényel.
133,
Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizárólag az
alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció kizárólag
írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meghatározott személyek által,
illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényesnek.
134.
Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi személyek
jogosultak:
Vevő részéről:
Név: Szilágyi László
Beosztás: szenior hálózattervező
Telefon: ±36 1 795 7169
Mobil: +36 30 378 1652
E-mail: szilagyi.laszlo~nisz.hu
—

—
—
—
—

Eladó részéről:
Név: Fehér Zoltán
Beosztás: divízió igazgató
Telefon: +36-1371-2700
Mobiltelefon száma: +36-30-381-0215
E-mail: zo1tan.feher~neWisor.hu

—
—
—
—
—

135.
Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi
személyek együttesen jogosultak:
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: igazgató
Telefon: 06-1/795-7029
Mobil: 06-30/733-3544
E-mail: kopcsanyi.tibor®nisz.hu
Név: Babócsy László
Beosztás: projektigazgató
Telefon: 06 1 795 7092
Mobil :06309613482
E-mail: babocsy.1asz1o~nisz.hu

136.

Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok helyettesítéséről
haladéktalanul gondoskodnak.

137.

Szerződő Felek rögzítik, hogy minden 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-mailben vagy
visszaigazolt telefax Útján— megküldött értesítés.

—
—
—
—

138.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

139.

Az e-mail vagy telefax Útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat Vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.
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140.

A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell
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 érkezett vissza), az iratot az ellenkező
bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.
—

—

XH.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

141.

Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfelelően
üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.

142.

Eladó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvánosságra hozatalát
korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az ezek alapjául
szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

143.

A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni, minden,
bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

144.

Eladó Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat
kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

145.

A szerződés teljesítése során Eladó tudomására jutott, Vevő kezelésében lévő adatokat szigorúan
bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem
teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő érdekeivel
ellentétes egyéb módon nem használja fel.

146.

Eladó alkalmazottai és más szerződéses felei felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és
csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.

147.

Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, Eladó kizárólag a
Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

148.

Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért és
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén Vevő jogosult a jelen
szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

XIII.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

149.

Szerzödő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak
figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

150.

Súlyos szerződésszegésnek minősül és mii~d Vevő, mind Eladó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal
írásban felmondani, amennyiben a másik fél (Eladó, illetőleg Vevő) a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további
együttműködést kizárja.

151.

Vevőjogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a szerződést
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a 131. pont alapján eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 156. és 152. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
d) Eladó valamely az a}.c) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét,
Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

—

—

—

152.

Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett
volna zámi a közbeszerzési eljárásból.
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153.

Vevő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a
Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont /tb,) alpontjában meghatározott valamely feltétel, vagy
Eladó közvetetten Vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb,) alpontjában meghatározott valamely feltétel. (Kbt. 143.
~ (3) bekezdés a) és b) pont).

-

-

154.

A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződésszegéssel
okozott igazolt kárát.

155.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Eladó
haladéktalanul köteles Vevő részére vi sszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével kapcsolatosan
részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot függetlenül az adathordozó
jellegétől.

156.

Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Vevő részéről történő felmondása, elállása a
szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem
korlátozza.

XIV.

VIS MAJOR

157.

Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major eredménye.

158.

A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely Eladó érdekkörén
kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk,
háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis
maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes
teljesítéssel vagy meghiúsulással, mely összefüggést Eladónak írásban igazolnia szükséges.

159.

Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó köteles a
Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a Szerződés
teljesitésének további módjáról. Vis maior esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem
ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.

160.

A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior
időtartama meghaladja a 30 naptári napot, Vevőnek jogában áll a Szerződés nem teljesített részétől elállni
hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, bogy Eladóhoz erről írásos értesítést küld. Ez esetben
mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

XV.

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

161.

Eladónak és Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében felmerült. Mii~den
ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban
tájékoztatni.

162.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog
különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az irányadók.
—

—

163.

A jelen szerződés a Szerződö Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

164.

Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatározott valamely jog,
jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, bogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni
teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog
állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre
vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
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165.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal
mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
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I.

számú melléklet

Műszaki leírás
KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
DWDM berendezés bővítése a „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek
csökkentése érdekében” című (KOFOP-1 .O.0-VEKOP-15-2015-00005) projekt keretében

1.

Bevezetés

Ajánlatkérő a kormányzati feladatokat ellátó intézményi kör hatékonyabb kiszolgálásának érdekében bövíti és
fejleszti a KAK (Kormányzati Adat Központ) hálózati eszközök in&astniktúráját. Ezen fejlesztéshez szükséges a
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező, az alábbiakban leírt termékek beszerzése.

2.

Beszerzés tárgya

Az ajánlatkérő hálózatában jelenleg is üzemelő 44 csatornás Alcatel-Lucent 1830 PSS DWDM berendezés
bővítése 88 csatomásra a 2.2.1. pontban részletezett DWDM eszközökkel, transponder kártyákkal, az azokba
illeszthető interfész modulokkal valamint szükséges licencekkel.
Az ajánlattevő feladata:
a 2.2.1. pont szerinti termékek szállítása azott megjelölt helyszínekre, üzembe helyezése és a felügyeleti
rendszerbe integrálása (I. fázis)
Opció: Ajánlatkérő által meghatározott időpontban a 2.2.2. pont szerinti termékek ismételt üzembe
helyezése és a felügyeleti rendszerbe integrálása a szerződésben meghatározott módon megjelölt
helyszínen, melynek magában kell foglalnia az eszközök átszállítását is. (2. (opciós) fázis)
-

-

Az Ajónlattevó’ ól!a! megajánlott eszközöknek a meglévő 44 csatornás Alcatel-Lucent 1830 PSS DWDM
eszközbe közvetlenül, mindenféle kiegészítő modul nélkül csatlakoztathatónak kell lennie, Vagyis teljes
értékűen együtt kell működniük a meglévő eszközökkel.
2.1.

Az üzembe helyezéssel kapcsolatos elvárások

A nyertes ajánlattevő által végzendő üzembe helyezést két fázisra kell bontani a jelenlegi adottságok miatt.
Az első fázisban az I. számú ábrának megfelelően, a második fázisban a 2.sz. ábrának megfelelően kell üzembe
helyezni a leszállított/átköltöztetett termékeket és elvégezni a rajznak megfelelő konfiguráció kialakítását és
beállításait (rendszerbe integrálás).

18

4

r

Hi
vp

• N
:
: [~:

‚vflrnvS~

UVI .::
fl.

H

.1

--

ml

≥:

1-CF

HL•.

.

.

.-.

.
.
.

-

:‘J

:~

WR (WSS)

WR

(WSS)

Iqa

‘5~”i G~5~)

.

NAy gepterem
caI~oza~. a OWDM
~A~T

~:~LF

~vú rűhö~

•~

:i~.{.,

.:~]:

:f1::.

T]
WR (WSS)

W~ (WSS)

Fch~rvár: at 70

Rei’ a 54 56 KoMa’:” tó’ 2-4 - WDC ‚a’ptem’cL’ot SttzcSttlő DM10” rSr,dtZfJ tOG
bOatkS
Lcmór’aK ‚ard:
Orazttfl sz ‚i’ts k’ntho’L’VV’q matt ‚int4’tn~ xtO(t4 c4.3Z Of_I t,2’V?Lpz’tt’ aprso’to~ at re’s tsróaot;uk, ~nIt a moat (tatitett tt’ttestt

1. ábra

19

Á

tO~h,l,tMI, ‘Vi tV’

WEST

I

WEST

EAST

MG~1
--.

M
ttd
a

I

~

tcakjg

jJ~. Lj

:
:
:

A

[1

L

1052)

‘3ÍO<IIL

j

~

:

:
—

N

Il

j

‘

‘.l1~—~l.—•Fa

17k,” cGss2l:

.

WR (WSS)

WR(WSS)

EAST

!

L

j

rio~

WEST

MOM

~ IN
I]

.

EAST

WR (WSS)

csatlakozás a DWDM gyűrűhöz

15km (3652)

NAV gepterem
.

csatlakozás a DWDM gyűrűhöz
EASr

~

.

j

37km ($6521
WEST

MGM

.

32km 1(36521

C’

WR (WSS)
‚

„„‚__„.-‚_s”

.

.

WR(WSS)

$O,,,~

Fehérvári út 70. (Hauszmann) Róna u.54-56. - SITE2 - Kossuth ér 2-4. - WDC géptermeket összekölö DWDM rendszer SSCH-s bövitésének rendszertechnikai rajza
(a rajzon az áttekinthetőség miatt a mér működő és előzőleg beszerzett kapcsolatokat nem ábrázoljuk. csak a most érintett bővitést. ugyanakkor az áttelepités ezekre is vonatkozik.
Vagyis az áttelepilés időponljában az eszközökön lévő szolgáltatások is kőltdzletendőek a SITE2 telephelyre.)
SITE2.Budapest 50km-es vonzáskőrzetén belül lévő lelephely

2. ábra
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Az Ajánlattevőnek a szerződés szerinti feltételeknek megfelelően kell a teljesítési helyeken a megajánlott eszközöket üzembe helyezni a meglévő eszközőkbe és a meglévő
felügyeleti rendszerben a szükséges beállításokat megtenni, hogy az újonnan telepített transzponderek teljes mértékben felügyelhetőek legyenek.
A leszállítás előtt, az Ajánlatkérő által biztosított vonalkádokat, Ajánlattevőnek fel kell ragasztania a berendezésekre (telepítés után is) látható helyre.
Az Ajánlattevőnek az üzembe helyezést követően a megvalósult állapotról megvalósulási tervet és mérési jegyzőkönyvet kell készítenie. A mérést az IEEE 802.3ae szabványnak
megfelelően kell elvégezni és a jegyzőkönyvet ennek megfelelően elkészíteni. Mindezen dokumentumok átadása az átadás-átvétel feltétele.
A megvalósulási terv a jelenleg meglévő rendszer megvalósulási tervének kiegészítésével kell, hogy elkészüljön (ezt Ajánlatkérő a szerződést kötést követő öt munkanapon belül
átadja), azzal formailag és tartalmilag megegyező formátumúnak kell lennie és a teljes rendszert tartalmaznia kell!
Az üzembe helyezéshez szükséges összes optikai patch kábelt Ajánlattevőnek kell biztosítania (megajánlania), a leszállított eszközök árába beépítve, amelyhez az alábbi táblázat
ad segítséget, ebben találhatók helyszínenkénti bontásban az ODF típusok:
ODF_csatlakozási_felületek

Vonali oldal (SM)
Kliens oldal
Eszköz kifejtés SM
ODF
Csatlakoztatandó
ODF SM
Eszköz kifejtés MM
ODF
Csatlakoztatandó
ODF MM

Budapest,
Konkoly
Thege
Miklós u.
29-33.
(WDC)
LC/PC

Budapest
Kossuth tér
2-4.

Budapest
Róna utca
54-56.

E2000 lAP C

E2000/APC

E2000IAPC

E2000/APC

E2000/APC

LC/PC

E2000/APC

L C/A P C

LC/PC

LC/PC

LC/PC

LC/PC

LC /P C

LC/PC

LC/PC

LC/PC

SC/PC

LC/PC

LC/PC

LC/PC

Budapest
Fehérvári út ‘70.

SITE2
Budapest 50kmes körzetén
belül

E20 00/A P C

E2000 /A P C

E2000/APC

E2000/APC

Vonali oldal: átlagos patch kábel hossz 10 m
Kliens oldali: átlagos patch kábel hossz 12 m
Eszköz kifejtés „SM ODF”: erre a felületre kell kifejteni a DWDM eszközt, ehhez a táblázatban meghatározott csatlakozóval rendelkező 19”-os ODF betétet is meg kell ajánlania
az ajánlattevőnek
21

Csatlakoztatandó ODF „MM”: ez az ODF ugyanabba a szekrénybe helyezkedik cl ahová a DWDM eszköz kliens portjai lesznek kifejtve, az ajánlattevőnek meg kell ajánlania a
kliens portok tovább patcheléséhez szükséges 3m-es duplex patch kábeleket is!
-

A betétek ANSI és ETSI változatban is álljanak rendelkezésre. Az ETSI változat esetén az eszközhöz csak frontoldalról kelljen hozzáférni. A betétek szerelhetők legyenek
mind 21” és mind 19” keretbe.

-

Az eszközöket csak az Ajánlatkérő által biztosított 19”-os keretbe lehet telepíteni.

-

A helyiségek hűtéséhez igazodva, fontos, hogy a berendezések, csak elől szívhatják be a hűtésre használt levegőt és csak hátra fújhatják ki a meleg levegőt.

Kizárólag olyan eszközöket lehet megajánlani, amely szükséges a műszaki leírásban foglalt követelmények teljesítéséhez és a rendszer működéséhez. További eszköz megajánlása
(pI. hasznos, de nem szükséges eszköz) az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Amennyiben az ajánlattevőknek kérdése merül fel a műszaki tartalom kapcsán, úgy javasoljuk, hogy az ajánlattételi szakaszban adják meg kérdéseiket. Ajánlatkérő a Kbt. szerint
biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Az ajánlatok beadását követően ajánlati kötöttség jön létre és az ajánlatok módosítására, a műszaki előírások pontosítására illetve
egyértelműsítésére már nem lesz mód ezt követően.

2.2.

A szállítandó termékek
Ajánlattevőnek az alábbi termékeket kell a táblázatban megjelölt helyszínekre leszállitania.
2.2.1. Az 1. fázisban leszállítandó termékek
Budapest,
KonkolyThege
Miklós u. 29Ssz.: Szállítandó eszköz megnevezése, típusa ______________________________________ 33. (WDC)
L
WDM bővítő betét
2.
Optikai patch kábel tartalékoló
3.
Vezérlő kártya
4.
Tápkártya,70A
5.
DCU tartó keret
I db
6.
1 IG-s transzponder kártya 4 db. WDM és 4 db. kliens oldali modul hellyel
‘L
DUPLEX JUMPER (3.5M) ETSI (SM FOR INTERNAL CONNECTIONS)
9db
-
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Budapest
Kossuth tér
2-4.

Budapest
Fehérvári út
70.

2db
2 db
4db
4db

2db
2 db
4db
4db

2db
2 db
4db
4db

6
6
12
l2

4db
18db

4db
18 db

8db
21 db

16
66

Budapest
Róna utca
54-56.

Osszesen:
~db]

____________

8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2db

JUMPER (230MM)
Teljes kártyahelyes takarólap
Külső multiplexer szerelvények
WDM betét szerelvények
8 irányú hullámhossz kapcsoló-88 csatornához
88 csatornás “fésű’ összegző
44 csatornás rnultiplexer-500HZ-es osztással
szint illesztő SFP
lOGE SR (850) XFP kliens modul
8GFC SR (850) XFP kliens modul
DWDM oldali hangolható modul
DWDM oldali modul, hangolható, negatív chirp
Bővítő kártyákhoz szükséges szoftver licenc WDM típus

3 db
3 db
3 db
3 db

21 db
8db
36 db

-

14db
28 db
2db
2 db
2db
2db
2db
6db
4db
2 db
38db
15db
184 db

14db
28db
2db
2 db
2db
2db
2db
6db
4db
2 db
29db
5db
184 db

26db
24 db
3 db
2 db
3 db
3 db
3 db
12 db
8 db
4 db
8db
4db
356 db

56
80
10
6
10
10
10
24
ló
8
96
32
760

2.2.2. A 2. (opciós) fázisban ismételt üzembe helyezés alá vont termékek

Helyszín, ahonnan elszállitandó

Ssz.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Szállítandó eszköz megnevezése, típusa
DUPLEX JUMPER (3.5M) ETSI (SM FOR INTERNAL CONNECTIONS)
Külső multiplexer szerelvények
8 irányú hullámhossz kapcsoló-88 csatornához
88 csatomás “fésű” összegző
44 csatornás multiplexer-500HZ-es osztással
Bővítő kártyákhoz szükséges szoftver licenc WDM típus
-

-
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Budapest, KonkolyThege Miklós u. 2933. (WDC)
3db
I db
1 db
I db
I db
12 db

BudaPest Fehervan
.

3 db
I db
1 db
I db
I db
12 db

Helyszín, ahova
szállítandó
SITE2
Budapest 50km-es
körzetén belül
6db
2 db
2db
2 db
2 db
24 db

2.3.

A szállítandó termékekkel kapcsolatos műszaki minimum követelmények

S.sz.
1.

Műszaki leírás szerinti elvárt minimum műszaki követelmények
WDM bővítő betéttel szemben támasztott minimum elvárások

a.

nagy teljesítményű ventillátor

b.

max. 300mm mély

c.

csak elölről hozzáférhető

d.

19” és

e.

Mechanikailag azonos a fó betéttel, csak logikailag, betöltött szerepben tér el

2.

21”

szekrénybe is szerelhető

Optikai patch kábel tartalékolóval szemben támasztott minimum elvárások
a.

3.

alkalmas egy teljes rack szekrény belső WDM kábelezésének fogadására max. 2U méretben
Vezérlő kártyával szemben támasztott minimum elvárások

a.

WEB alapú grafikus felületet biztosít helyi belépéshez, külön szoftver igény nélkül

b.

redundáns kiépítés lehetséges

c.

azonos típus multishelf kiépítés esetén minden sheltben

4.

Tápkártyával (70A) szemben támasztott minimum elvárások
a.
b.
c~

5.
a.
6.

redundáns kiépítésben kell biztosítani
teljesítménye elegendő legyen bármely, a megajánlott berendezés típusban megvalósítható kiépítés
tápellátására
-48V DC működés
DCU tartó kerettel szemben támasztott minimnm elvárások
alkalmasnak kell lennie DCI.) egységek, illetve valamennyi, önállóan szekrényben nem rögzíthető,
de berendezésen kívüli részegység beépítésére
Transzponderrel szembeni minimum elvárások

a.

I iG-s transzponder kártya, 4 db WDM és 4 db kliens oldali modul hellyel

b.

WDM portonként megválasztható C- és DWDM

c.

CWDM támogatása kliens porton

d.

Fizikai szintű azonosító kódolása a WDM csatornára VOA modul segítségével

7.

DUPLEX JUMPER (3.5M) ETSI (SM FOR INTERNAL CONNECTJONS):
-

a.
8.

3,Sm duplex egymódusú, LC csatlakozóval
JUMPER (230MM):

a.
9.

2,3m szimplex egymódusú, LC csatlakozóval
Teljes kártyahelyes takarőlappal szembeni minimum elvárás

a.
10.

I teljes kártyahely EMC és légáram záródását biztosítja
Külső multiplexer szerelvényekkel szembeni minimum elvárás

a.
11.

alkalmas 19” és 21” szekrénybe történő szerelés biztosítására is
WDM betét szerelvényekkel szembeni minimum elvárás

a.
12.

alkalmas mind fó, mind bővítő betéthez is
8 irányú hullámhossz kapcsolóval szembeni minimum elvárások

a.

500Hz osztású

b.

88 szabvány ITU WDM csatorna kezelése

c.

hullámhossz szinten biztosít irányok közti kapcsolást, akár 8 irány között is

d.

kiegészítő fix multiplexer csatlakoztatásának lehetősége

e.

szín fliggetlen (“colourless”) csatlakozás biztosításának lehetősége magán a kártyán

f.

átmenő csatornák egyenkénti szintezésének lehetősége
24
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g.

lizikai csatorna azonosítók dekódolásának lehetősége csatorna szinten

It

kapcsolódó passzív elemek (p1. multiplexer) inventory csatlakozásának biztosítása

a.

88 csatornás „fésű” összegzővel szembeni minimum elvárások
2x 44db ITU DWDM csatorna egyesítése, melyek páros illetve páratlan 1000Hz ITU
DWDM osztású multiplexerekről származnak,
ezzel 88 db 500Hz ITU DWDM szabvány szerinti osztású vonali jelet létrehozva.

13.

b.
14.

adás és vétel irány egy egységben megvalósítva
44 csatornás niultiplexerrel szembeni minimum elvárások

a.
b.
15.

44 db szabvány ITU DWDM csatorna végződtetése a páratlan csatornákon 500Hz-es raszterrel
adás és vétel irány egy multiplexer egységben megvalósítva
Szint illesztő SFP-vel szembeni minimum elvárások

a.

DWDM csatornák kimenő szintjének beállítása

b.

WDM csatornák Jizikai azonosítójának kódolása

16.

lOGE SR (850) XFP kliens modullal szembeni minimum elvárások
a.

XFP kivitel

b.

szabvány 10 GE SR (850nm multimode) interfészt biztosít

c.

csatlakozó típusa: duplex LC

d.

Támogatott szabvány: 802.3 Clause 52

e.

Támogatott csatlakozás: lOOBase-SR

f.

Optika típus: MJvIF

~
17.

Hullámbossz: 850nm
SGFC SR (850) XFP kliens modullal szembeni minimum elvárások

a.

XFP kivitel

b.

szabvány 80E FiberChannel SR (850nm multimode) interfészt biztosít

c.

csatlakozó típusa: duplex LC

d.

Támogatott csatlakozás: IOOBase-SR

e.

Optika típus: MMF

f.

Hullámhossz: 850nm

18.

DWDM oldali hangolható modullal szembeni minimum elvárások
a. Tetszőleges szabvány 500Hz osztású DWDM csatornára beállítható a szabvány C sávban
b.

csatlakozó típusa: duplex LC

c.

Támogatott FEC szabvány: ITU-T 0.709

d.

Optika típus: SMF, 0.652, 0.655

e.

Hullámhossz: l529-l564nm között

f.

Csatorna távolságok: 500Hz

~
19.

FEC nélküli működést biztosít, alacsony késleltetés érdekében
DWDM oldali modullal (hangolható, negatív chirp) szembeni minimum elvárások

a.

Tetszőleges szabvány 500Hz osztású DWDM csatornára beállítható a szabvány C sávban

b.

csatlakozó típusa: duplex LC

c.

Támogatott FEC szabvány: JTU-T 0.709

cl.

Optika típus: SMF, 0.652, 0.655

e.

Hullámhossz: 1529-l 564nm között

E

Csatorna távolságok: 500Hz

~~_g
20.

FEC nélküli működést biztosít, alacsony késleltetés érdekében
Bővítő kártyákhoz szükséges szoftver licenc WDM típus
-
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Az előzőekben részletezett DWDM eszközökre várunk ajánlatot az Ajánlattevőktől.
3.

Ajánlatkérő feladatai

Az Ajánlattevő munkavállalóinak a telepítési helyszínekre történő bejutásának biztosítása, az üzembe
helyezéshez a munkaterület átadása és helyszíni egyeztetés biztosítása. Á leszállított eszközök telepítés előtti,
szállítólevél alapján történő tételes átvétele nyilvántartásba vétel céljából.
Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelően a leszállított, letelepített eszközök helyszíni átvétele az
Ajánlattevő által előállított megvalósulási terv és mérési jegyzőkönyv alapján.

4.

Jótállási és támogatási feltételek

Nyertes Ájánlattevőnek jótállás keretében munkanapokon napi 8 órában gyártói támogatást kell biztosítania a
fetmerülő problémák megoldására és a következő munkanapi hardver csere lehetőségét kell biztosítania 12
hónapig a szerződés-tervezetben részletezettek szerint. A gyártói támogatás és a jótállás kezdő időpontja az I.
fázis átadás-átvételi eljárásának sikeres befejezése, melynek keretében az eszköz és összeköttetések mérése is
megtörtént.
Nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, hardver és szoflver
jótállását az eszköz árában szerepeltetve. A hibabejelentéseket 4 órán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé.
• Ha a hiba bejelentése munkanapon 15:00 óráig megtörténik, a meghibásodott termék helyett új, a
meghibásodott termékkel azonos gyártmányú, típusú terméket (továbbiakban: csereeszköz) kell Eladónak
leszállítania Vevő részére, legkésőbb a hibabejelentés napját követő napon, a hibabejelentésben megadott
címre. A meghibásodott eszköz elszállítása Eladó feladata
.
Eladó köteles a Vevőnek a teljesítéssel egyidejűleg átadni a különálló más eszközön is futtatható licenszeket
és biztosítania kell Vevő számára ajelen szerződés tárgyát képező licencekhez kapcsolódó követést legalább
a szerződés lejártáig. Eladónak ajelen pont szerinti feladata keretében a licencek gyártá(i) által kibocsátott új
szofNer verziókat, módosításokat és javításokat haladéktalanul Vevő rendelkezésére kell bocsátania.
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2.

számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára
KEF kód
Mennyiségi
Termek (szolgaltatas) megnevezese
Mennyiseg I
(Termekazonosito)
j egyseg
1. fázis során szállítandó termékek és szolgáltatások ellenértéke (FIX rész):
8DGS96O6ABXX
EXT SHELF KIT P5532, HIGH CAPACITY FAN
6
db
1AD151930001
FIBER STORAGE TRAY (2U)
6
db
8DG62635AA
32EC2 HP EQUIPMENT CONTROLLER
12
db
8DG59242BAXX
DC POWER FILTER (70A) WI V MONITORING
12
db
8DG59417ABXX
KIT-DCM SHELF (ANSI/ETSI)
1
db
.

.

‚

.

‚

.

‚

.

‚

.

Nettó egységár
(Ft)

-

-

Nettó összár
(Ft)

1 491 755
260 577
570 059
356 082
58 506

8 950 530
1 563 462
6 840 708
4 272 984
58 506

8DG60349AC

11O~PA4 -hG QPLUGGABLE ANY 4C (-5 to

16

db

1 996 570

31 945 120

1AB215120056

~ SM FOR

66

db

8 510

561 660

1AB215120075
8DG59418AAXX
8DGS96O3AAXX

SHORT JUMPER 230MM VOA APPLICATION
FULL SLOT BLANK
KIT-OMD INSTALLATION KIT

56
80
10

db
db
db

14 702
14 251
10 501

823 312
1 140 080
105 010

8DG59604BA

EXTCOVER PSS32 NAR(EIA/ANSI)W/ Z25

6

db

416 294

2 497 764

10

db

8 195 977

81 959 770

8DG59827AAXX

-

E~ WAVELENGTH

8DGS9S41AAXX

88CHANNELINTERLEAVER

10

db

1592020

15920200

8DGS9857AAXX

44CHANNELOPTICALMUX/DEMUX-5OGHZ

10

db

1398690

13986900

3AL82068AA
1AB375380001
1AB375380011
3AL81776AA

FAST EVOA SFP
XFP 1OBASE-S
XFP 1OGBASE-SR/W 8GFC -401+85
XFP DWDM TUNABLE CV

24
16
8
96

db
db
db
db

354 582
165 835
236 015
872 818

1AB375650047

xFP-TNEGATIVECHIRPED FOR LOW LATENCY

32

db

1 053 518

33 712 576

17 457
17 500

13 267 320
16 450 000
330 897 878

17500

4987500
4 987 500
335 885 3734

3AL7S117AAAA
ESWL-PHOTONICS VERS (A) WDM LP
760
db
NET_SZOLG59
Rendszer integráció
940
db
1. fázis Összesen ár (ÁFA nélküli):
2. fázis ismételt üzembe helyezés ellenértéke (mely magába foglalja a szállítást is) (OPCIÓS rész):
NET_SZOLGS9
j Rendszerintegráció
285
db
j
2. fázis Összesen ár (ÁFA nélküli):
Nettó ajánlati ár mindösszesen (1. fázis + 2. fázis)
-

f

4 Az itt megjelölt adatot kell a felolvasölapon szerepeltetni!
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8
2
1
83

509 968
653 360
888 120
790 528

‚S,%
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3. számú melléklet
MIE-’75913/5

NEMZETI INFOMOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ LET.

Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:

Eladó cég neve:
Vevő:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselő neve, beosztása:
Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen TIB aláírója)
(ezen TIB jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:

Vevő képviselői igazolják, hogy az Eladó az árut, terméket vagy eszközt a Vevő telephelyére szállította,
átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló,
dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálatijkv., tesztelési
minősítés, más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
Az Eladó számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott egyéb devizában

Devizanem:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(‚jóteljesítési) garancia Ft:

Erték:
Esedékessége
(dátum):

Eladó képviselője

Vevő képviselője I
Vevő képviselője2

Ph

Ph
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4. számú melléklet

•?;%NIsz

NEMZETI INFOK’OMMUNIIO&CIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZET.

MIE-759101B/5
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
NETvisor Zrt.

Cég jegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
01-10-045 73 0
Adószám: 14023059-2-43

Uniós adószám :HU 14023059

Kapcsolattartó adatai
‚

.

‚

Beosztás: igazgató

‚

Nev: Liget)’ Laszlo
Telefonszám: +36 1 3712700

E-mail cím: laszlo.1igety~netvisor.hu

Cím

Székbely (ország, irányítószám, város, utca, ha’zszám): Magyarország, 1 1 19 Budapest Petzvál József utca
56.
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):
Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 1070004-04684103-

Bankszámla devizaneme: HUF

51 100005

Kulonos adozasra vonatkozo mformaciok (adozasra vonatkozotorvenyek alapjan az irrelevans so; ban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. I 69.* (I)]:
XIII/A. fejezet, 169.* (h)]:
elszámolás [áfaw. XV.-XVII.
NEM
NEM
fejezet, 169.~ (p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.* (ii)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes[áfa
NEM
fejezet]: NEM
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
en tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
KIVA [2012. évi CXLVII.
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM
törvény]: NEM
NEM
Dátum:~2(~
Cégszerű aláírás:

~
Dr. Máthé János
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5.számú melléklete

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke

1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladata
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett
----.

A.
Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t.
2.

A teljesitésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladatw
b) Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladatw
----.

Nyilatkozom, hogy a Jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
201

Aláírás
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