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W I~II I~~ Szerz.szám~.
N]S2201 0094 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonaj u. 3.
Cégjegyzék~~~~: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám’ K&H Bank Zrt. 104o3239~ooo27ls3ooooooo1
képviseli: Varga Dezső általános vezérigazgató..he1yet~~5 ~s~
ij~’ «drcit. űci-~j’, ~

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a
FORMULA Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Szélchely: 1202 Budapest, Nagykőrösi út 181.
Cégjegyzékszám; 01-09-185060
Adószám: 24$36924-243
Baukszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12012156 -01439496- 00100003
képviseli: Kenéz József ügyvezető
mint Eladó, a továbbiakban: Eladó,

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. A Szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. Vevő „Szüne~entes áramforrások (UPS) beszerzése” tárgyban a közbeszerzések,•őz
szóló 2015. évi CXLIII. törvényI 12. ~. (I) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le, ahol Vevő Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a
Jelen szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötik.

1.2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a
szerződéshez fizikailag nem esatolt, előzmény közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb
közbeszerzési dokumentumok, valamint Eladó benyújtott ajánlata. ~ Szerződés
értelmezésénél sorrendben a Műszaki leírást, a szerződés rendelkezéseit, Eladó ajánlatát, a
közbeszerzési eljárás felhívását és egyéb közbeszerzési dokumentumok (ideértve a
közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatások~~ is) rendelkezéseit kell figyelembe
Venni.

1.3. Szerződő Felek rögzítik, bogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a
kötelezettségek teljesítése során kiz&ják a Polgárt Törvénylcönyvr/j1 szóló 2013. évi V
törvény (Ptk.) 6:63. * (5) bekezdése szerint szokásjog és üzleti gyakorlat alkalmazását.

1.4. Felek kijelentik, bogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás 71
valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
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1.5. Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt. az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

1.6. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Ptk. 8:1. ~ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.

2. A szerződés tárgya:

2.1. Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja (továbbiakban:
eszközök) a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki paramétereknek
megfelelő, 2. számú mellékletben nevesített termékeket.

2.2. Eladó által ellátandó további feladatokat, azok részletes feltételeit, a feladatok
elvégzésének módját és a vonatkozó elvárásokat és követelményeket a szerződés 1. sz.
mellékletét képező Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás Műszaki leírása) tartalmazza.

2.3. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő eszközt átvenni, ellenőrizni és
azok szerződésszerű teljesítése esetén a 6. pontban meghatározott ellenértékét megfizetni az
Eladó részére.

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

3. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1. Felek a szerződést határozott időre, kötik azzal, hogy a szerződés mindkét fél
szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.2. Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket jelen szerződés
hatálybalépését követő 90. napig köteles leszállítani.

3.3. Vevő a teljes mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.

3.4. A szállításhoz kapcsolódó átadás-átvétel során felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet
írnak alá, 2 példányban, amelyből I eredeti példány a Vevőt, I eredeti példány pedig az
Eladót illeti meg.

3.5.1. Az átadás-átvétel során a Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott típusú, gyártmányú

terméket szállította-e le,
c) Eladó az 5.8. pontjában meghatározott dokumentumokat átadta.
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3.5.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Teljesítést Igazoló Bizonylat (TIB) 4. számú melléklet
abban az esetben kerül kiállításra, ha a jelen szerződés tárgyát képező, Eladó által
leszállított eszközök megfelelnek a jelen szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki
leírás) foglalt követelményeknek!paramétereknek.

3.5. Vevő az eszközök mennyiségi átadás-átvételt követően a jelen szerződés 4. számú
mellékletét képező Teljesítést Igazoló Bizonylatot — a továbbiakban TIB — állít ki az Eladó
részére, amellyel Vevő igazolja, hogy az ahhoz csatolt mellékletekben (átadás-átvételi
jegyzőkönyv) szereplő részletezettségnek megfelelő termékeket az Eladó leszállította. A TIB
kiállításával a Vevő igazolja, bogy teljesítés a Szerződés szerinti tartalomnak megfelelt.

3.6. A teljesítés helye: Eladónak a jelen szerződés szerinti eszközöket Vevő 1149
Budapest, Róna u. 54-56. szám alatt található központi raktárba kell leszállítania.

4. A teljesítés módja

4.1. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszközök megfelelnek a jelen
szerződés 1. számú mellékleteként csatolt Műszaki Leírásban foglalt követelményeknek.

4.2. Eladó jelen szerződés aláírásával kötetezettséget vállal arra, hogy az általa eladásra,
leszállításra kerülő eszközök bármilyen jellegű meghibásodást, illetve amennyiben kárt
okoznak a Vevő már meglévő és jelen szerződés keretében bővítésre kerülő eszközeiben,
akkor a hibát ajelen szerződés 10. pontja szerint köteles elhárítani, a kárt köteles megtéríteni,
illetve köteles 9. pont szerinti teljes körű jótállás vállalására a meghibásodással érintett eszköz
vonatkozásában.

4.3. Amennyiben valamely Félnél a jelen 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.

4.4. Eladó a Kbt. 65. * (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. ~ (9) bekezdésében foglalt
esetekben és módon köteles igénybe venni, illetve a teljesítésbe bevonni az eljárást megindító
felhívásban előírt alkalmasság igazolásához bemutatott szervezeteket.

4.5. A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítése kapcsán, a Kbt. 65. *-ának (7) bekezdése szerint bevont szervezet köteles
megvalósítani azt a szállítást, amelyhez kapacitását Eladó igénybe vette.

4.6. Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek helyett új szervezet
bevonása a Kbt. 138. *-ában foglalt esetben és feltételek szerint valósulhat meg, 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.

4.7. Eladó által megnevezett, a szerződés megkötésekor már ismert alvállalkozók és
szakemberek, mint teljesítési segédek jelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek
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felsorolásra.

4.8. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül a szerződés teljesítésének időtartama alatt további
alvállalkozókat bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó
legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal
köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról
benyújtani, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.9. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.

4.10. A jelen szerződés 5. számú mellékletének 2) pontjában megnevezett, alkalmasság
igazolásában részt vett alválla[kozó szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése
esetén Eladó a 4.9. pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a
dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt azon alkalmassági minimumkövetelménynek, amelynek azzal az
alvállalkozóval együtt felelt meg, akinek a szerződés teljesítésében való közreműködése
megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Eladó
Új alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 4.8. pont szerinti adatokat is meg
kell adnia.

4.11. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. Eladó felelősséget
vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal
munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

4.12. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha

a) 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. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.

4.13. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairót a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).
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4.14. A külü5ldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

4.15. A Kbt. 139. * (1) alapján az Eladó személye csak akkor változhat meg, ha az Eladó
személyében bekövetkező jogutódlás az Eladó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak
vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges
jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes
üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági
társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység -

átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó lizetésképtelenségi
eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a
közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok hatálya alatt

4.16. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

5. A szerződés tartalma:

Eladó jogai. kötelezettsé~ei:

5.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó által átadásra kerülő termékek kizárólag csak
új, a szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek. Eladó valamennyi
eszközhöz köteles meflékelni annak rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi
tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is), annak fizikai össze- és beszereléséhez
szükséges alkatrészt Vevőnek átadni.

5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles az előzőekben rögzített
követelményeknek megfelelő termékek szállítását a 3.3. pontban meghatározott határidőknek
megfelelően, a megadott 3.6. pont szerinti telephelyre teljesítenie.

5.3. Eladó feladata, hogy a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges
egyedi azonosító címkével ellátott vonalkódos, leltárszámos matricát minden eszközre
helyezze el a szállítás előtt. A matricát a Vevő biztosítja a szerződés hatályba lépését követő
tíz munkanapon belül. Az Eladó a szállítást 3 munkanappal megelőzően köteles Vevő részére
elektronikusan és a niszkozpontiraktar(?i)nisz.hu email címére is, szerkeszthető formátumban
(.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekröl készült kimutatást, melynek valamennyi
termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia: szerződés elnevezése, szerződés
nyilvántartási száma, vevő által biztosított leltárszám, termék megnevezése, termék
vonalkódjának számát, gyártói termékkód, termék gyári száma.

5.4. A leltárszámos matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (pl. az eszköz
hátoldalára), Úgy, hogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat és a
terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat le azzal, hogy a
leltárszámos matricát nem lehet az eszköz olyan részén elhelyezni, ahonnan a matrica az
eszköz megbontása nélkül egyszerűen eltávolítható (p1. egy opciós modul helyének takaró
lemezére, vagy a hot-swap tápegységekre stb.). / ‚ /
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5.5. Az Eladó felelős az általa leszállított eszközök szerződésszerűségéért és teljes
körűségéért, valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar
jogszabályokat, előírásokat, érvényes Országos é5 ágazati szabványokat a szerződés 1. számú
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.

Vevő jogai, kötelezettségei:

5.6. Vevő a szerződés teljesítési helyén biztosítja a szükséges mértékű bejutást Eladó
szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából.

5.7. Vevő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden
rendelkezésre álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.

5.8. A Vevő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni, és az eszközöket
tételesen átveimi.

5.9. A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
munkavégzés során sérült-e a Vevő információbiztonsága.

5.10. Vevő szavatol azért, hogy - az Eladó teljesítéséhez - általa az Eladónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek ás a valóságnak megfelelnek.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező eszközök egységárait jelen szerződés 2. számú
melléklete tartalmazza.

6.2. Jelen szerződés értéke (lelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott,
egységárak alapján) 3.554.400,- Ft + AFA, azaz hárommillió-ötszázötvennégyezer-négyszáz
forint ± általános forgalmi adó.

Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

6.3. Jelen szerződés 2. számú mellékletében, valamint a 6.2 pontban meghatározott díjak a
szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, nem módosíthatók.

6.4. A 6.2 pontban meghatározott díj tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába
érvényesíteni kíván, ezért Eladó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.

7. Fizetési feltételek

7.1. Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.
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7.2. Eladó a jelen szerződés ellenértékére a Kbt. 135. ~ (I) és (6) bekezdésében, a Ptk.
6:130. * (1)-(3) bekezdésében, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított I db számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a
Vevő által aláírt TIB alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül állít ki és azzal együtt
nyújt be Vevőnek. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze a TIE és az átadás-
átvételi jegyzőkönyv egy-egy példánya’ Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható
be Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni a
Szállítónak. Vevő lehetőséget biztosít az elektronikus számla befogadásra a Vevő
e invoice~nisz.hu e-mail címén.

7.3. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a 7.2’ pont szerinti Vevő e-mail címére
küldi.

7.3.1’ Elszámolás, számiázás: Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla kibocsátására
jogosult.

7.4. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti h~fokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
vállalkozási szerződés számot, illetve a szerződés tárgyát

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169’ ~ szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/TESZOR 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.

7.5. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a számla Vevő általi kézhezvételét vagy
az elektronikus számla befogadását követő 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre a
Vevő áttal a jelen szerződésben és a Ptk. 6:130. *-ában részletezettek szerint. Amennyiben a
számta tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a
befogadható, szabályszerűen kiállított számla beérkezésének napjától számítódik.

7.6. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.

7.7. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. * (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.9. Vevő mentesül az késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól a számla értékének
megfizetése vonatkozásában, amennyiben meghatározott Eladó a számlát nem a 7.3. pontban
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megadott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott okból —

nem fogadható be.

7.10. Vevő nem fizet, illetve számol cl 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 adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

8. Szavatosság

8.1. Eladó szavatosságot vállat azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező eszközök az
átadáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban
előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű
használatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának
valótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.

8.2. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

8.3. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
eszközök saját eszközei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabátyozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló — rendelkezési j ogosultságokkal rendelkezik.

8.4. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem fetelő jogszavatossági nyilatkozat
esetén a Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.

8.5. Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden Vevő ellen jelen szerződéssel
összefüggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Eladó köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban
felmerült minden kárát és költségét.

9. JótálIás

9.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 36 hónap teljes körű jótállást, az
akkumulátorokra 24 hónap jóállást vállal. A jótállási idő kezdete a termékek sikeres átadás-
átvétel napj ának időpontj a.

9.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (teclmológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés 1.
számú mellékletben található műszaki specifikációnak. A jótállásnak a normál használat során
bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie.
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9.4. Alkatrészcsere esetén a jótállás keretében kicserélt alkatrész jótáilási ideje az irányadó
jogszabályok alapján számítandó, de nem tehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási
ideje. A kicserélt Új alkatrész és a kicserélt hibás alkatrész is a Vevő tulajdonában marad.

9.5. Amennyiben Eladó neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel
elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

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

az Eladó viseli.

10. Támogatási feltételek

10.1. Eladónak a jelen szerződés 9. pontjában meghatározottak szerint a jótállás keretében
támogatást kell biztosítania.

10.2. Vevő hibabejelentését időben szabadon, az év bármelyik munka napján (8-16 óra
között) az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén, írásban és vagy telefonon teheti meg.

Vevő hibabejelentését az Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:

- E-mail cím: service@formula-ups.hu
- Telefonszám: ±36 30 638-0282

A hibabejelentést Eladó 4 órán belül írásban (e-mailen) köteles visszaigazolni. A bejelentéstől
számított 5 munkanapon belül meg kell történnie a meghibásodott eszközök elszállításának. A
bejelentéstől számított 10 munkanapon belül Eladó köteles visszaszállítani a megjavított és
hibátlanul működő eszközt.

10.3. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- hibát bejelentö személy neve, beosztása, email címe,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
- észlelt hibajelenség leírása, kategorizálása,
- meghibásodás helyszíne,
- a hibabejelentés száma.

10.4. Amennyiben a meghibásodott termék nem javítható, Úgy Eladó köteles 15 munkanapon
belül a meghibásodott termék helyett új, legalább a meghibásodott termékkel azonos
paraméterekkel rendelkező és azonos gyártótól származó terméket adni Vevőnek.

10.5. A normál használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
szolgáltatásnak Úgy, hogy ezért semmilyen díj nem számítható fel.

10.6. A megjavított, illetve Új eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek
keretében meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét
Vevő munkalap aláírásával igazolja.
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10.7. Eladó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:

- a megjavított termékek azonosító adatai (típus, gyári szám), vagy azon termék(ek)
azonosító adatai (típus, gyári szám), amely(ek) helyett új termék kerül átadásra, az Új
termék(ek) azonosító adatai (típus, termék kód, gyári szám,) és a csere indoka,

- annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
- hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
- hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
- meghibásodás oka
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben Eladó jelen szerződésben és mellékleteiben meghatározott kötelezettségét
késedelmesen teljesíti, vagy nem teljesíti, olyan okból, amelyért felelős, Úgy az erre okot adó
körülmény jellegétől (késedelem, vagy nem teljesítés) függően kötbér fizetésére köteles.

11.2. A késedelemi kötbér mértéke naptári naponként a kötbéralap 1 %-a. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap 14 %-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett
termék nettó értéke.

A maximális késedelmi kötbér elérése esetén a Vevőnek jogában áll — választása szerint — a
szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Eladó tudomásul veszi, hogy a késedelmi kötbér
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól

11.3. Jelen szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén
Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés 6.2. pontjában
rögzített ellenszolgáltatási nettó érték 15 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.4. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

11.5. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. * (6) bekezdésében
foglaltak alapján jogosult beszámítani.

11.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1. A felek az ún. rendes felmondás jogát kölcsönösen kizárják.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják.
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12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, bogy 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 11.2 pont alapján eléri a maximumot,
c) Eladó ajelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem ajelen szerződés szerint teljesíti,
d) jelen szerződés 8.5, 12.4. és 14.7. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
e) Eladó valamely — az a)-d) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre
nem teljesíti,

12.4. Vevő a Kbt. 143. ~-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.

12.5. Vevő köteles a szerződést a Kbt. 143. * (2) bekezdés alapján azonnali hatállyal
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
zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést — ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal — a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen
szerződés 4.12. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén
felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, bogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal — felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási
eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizáija.

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.

12.9. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a Kbt. 142. * alapján a Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint,
ha az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta.

12.10. A Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni az Eladó szerződéses
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a



szerződés felmondásához Vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az
Eladó szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a
szerződés lehetetlenülését okozta

12.11. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú feimondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.

13. Ősszeférhetetlenségi nyilatkozat

13.1. Felek kijelentik, hogy:
- Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik

személyekkel kötött szerződéseik megsértését.
- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines tudomásuk olyan adatról,

amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.

- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás vagy végelszámolás.

- Jelen szerződés megkötésének pillanatában nines ellenük olyan per vagy
olyan hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen
szerződésben megszabott kötelezettségei teljesítésében.

13.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

14. Titoktartás

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

14.2. Felek tudomással bírnak 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 az arra illetékes megtilthatja.

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

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

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



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

14.7. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Vevő jogosult —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

15. Vis major
15.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelmes teljesítés vagy megbiúsulás vis
rnaior eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre
vonatkozik, amely az 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 maiomak közvetlen
összefiiggésben kell állnia az Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes
teljesítéssel vagy meghiúsulással.

15.2. Vis maior esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az
Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis
maior esete nem gátol.

15.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon,
hogy az Eladóhoz erről írásos értesítést küld.

16. Kapcsolattartás, értesítések

16.1. A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
a) Vevő részéről:
Név: Szlávik Kornél
Beosztás: szerviztecbnikus
Mobiltelefon szám: ±36 30 3687097
E-mail cím: szalvik.komelbalazs@nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Szántai Tamás
Beosztás: értékesítő
Telefonszám: +36 1 425-7677
Mobiltelefon szám: ±36 70394-7164
E-mail cím: tamas.szantai@formula-ups.hu

16.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:

Név: Tauber Endre
Beosztás: üzemeltetési szervezési osztályvezető
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Mobiltelefon szám: +36307894417
E-mail Cím: Tauber.Endre@nisz.hu

és

Név: Ádám Gabriella
Beosztás: Területi Uzemeltetés-támogatási igazgató
Mobiltelefon szám: +36209718374
E-mail cím: Adam.uabriella@nisz.hu

16.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 16.1-16.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója!teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 16.1-16.2 pontban meghatározott kapcsolattartók!teljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik
Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

16.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) 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.

16.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
megidsérlésének 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.

16.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárótag a szerződésszegéssel,
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

17. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések

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

17.2. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.



17.3. Amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.

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

17.5. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy
a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

17.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog — különös
tekintettel a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény — az irányadó jog.

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

17.8. I—Ia bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy 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.

17.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó
jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés
szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.
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17.10. Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, metyből 2 példányt Vevő, I példányt
Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben
egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek;

1. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Ajánlattételi lap — egységárak, terméktípus, gyártmány megjelölés
3. számú melléklet Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2020. június kG.

Varga Dezső

gazdasági
vezérigazgató-

helyettes
NISZ Zrt.

Vevő

hgisztitri-igazgató
NISZ Zrt.

Vevő

2020 JűL2~.
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1. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

Műszaki leírás

1. Beszerzéscélja:
A homogén rendszer megtartásához szükség van a meghibásodott eszközök
pótlására.

o A szállított eszközöknek teljes körűen kompatibilisnek kell lennie a meglévő
rendszerekkel.

2. Beszerzés tárgya és mennyisége: Szünetmentes Áramforrások UPS
- ÁRU protect vagy azzal egyenértékű D1000vA 5db
- AEG protect vagy azzal egyenértékű D2000vA 10db
- AEG protect vagy azzal egyenértékű D3000vA.Sdb
- Snmpkártya: 15db
- Tulfesz védelmi eszköz 20db

2.1 Egyenértékűségi követelmények:

2.1.1 AEG protect Dl 000vA esetén:

. Minimum l000vA teljesítményű
• UPS elektronika és az akkumulátor együttes magassága mindösszesen 2U
. Kapcsolható UPS kimenetek
. Bővítő slot kommunikációs kártyák számára, párhuzamos kommunikáció

lehetősége az RS232 / USB interfész és a SNMP segítségével.

2.1.2 AEG protect D2000vA esetén:

‘ Minimum 2000vA teljesítményű
• UPS elektronika és az aldaimulátor együttes magassága mindösszesen 2U
‘ Kapcsolható UPS kimenetek
‘ Bővítő slot kommunikációs kártyák számára, párhuzamos kommunikáció
lehetősége az R5232 / USB interfész és a SNI’vÍP segítségével, minőségi, funkcionális,

2.1.3 AEG protect D3000vA esetén:

‘ Minimum 3000vA teljesítményű
‘ UPS elektronika és az akkumulátor együttes magassága mindösszesen 2U
‘ Kapcsolható UPS kimenetek
• Bővítő slot komirnmikációs kártyák számára, párhuzamos kommunikáció
lehetősége az R5232 / USB interfész és a SNMP segítségével, minőségi, funkcionális,

2.1.4 Snmp kártya:

o Teljes körűen kompatibilis az ups eszközzel
o Esemény értesítés e-mailben, SMS-ben vagy hálózati üzenetben
. Az állapotinformációk a böngészőben tekinthetők meg
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• A leállítás és újraindítás LAN-on keresztül
o Az idő- és megszakítás vezérelt események meghatározása

2.1.5 Túl fesz védelmi eszköz

• Névleges bemeneti feszültség 230 Vac, 50Hz
• Hármas védőlevezető technológiával rendelkezik L-N / L-PE / N-PE
. Túlfeszültség-névlege védelme 36 A-
. Védelmet biztosít a villámcsapás másodlagos hatásaival szemben

3. Teljesítés határideje:
. véghatáridő: A szerződés hatályba lépésétől számítva 90 naptári napon belül.
. Elfogadunk idő előtti teljesítést csak ha az összes terméket szállíthatja/teljesítheti

egyben a nyertes cég.

4. Teljesítés helye:

1148 Budapest Róna utca 54-56,
H-Cs 8-17, P: 8-14.

5. Teljesítés vizsgálatának folyamata

• Az eszközök ellenőrzése: megfelel a gyártói speciflkációnak.
‚ Dokumentumok ellenőrzése: gyártói egyenértékűséget igazoló dokumentum, jótállást

igazoló dokumentum

6. Átvétel:

Mennyiségi átvétel.

7. Garancia (jótállás):

Eszközökre 3 év
Akkumulátorra 2év
A javítás idejére csereszköz nem szükséges

ig



2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

Ajánlattételi lap .- egységárak, terméktipus, gyártmány megjelölés
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3. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

St ‘~ ~ S Z 6~NY6 Ny~Iatkozat Parmer adatairói 1.0

NEMZETI INFOICOMUNIKÁCIÓS
5ZOLGÁLTATÓ iRT.

Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek meg$elően): Rövid név (cégfegyzéknek megjWelően):
FORMULA Mémökiroda Korlátolt Felelősségű FORMULA Mérnökiroda Kft.
Társaság
Cé~ie2vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-185060

Adószám:24836924-2-43 Uniós adószám: HU 24836924
Kapcsolattartó adatai
Név: Szántai Tamás Beosztás: értékesítő
Telefonszám: +36 703947164 E-mail Cím: tamas.szantai@formula-ups.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1202 Budapest, Nagykőrösi út. 181.

Levelezési cím, ameimyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): u. a.

Vevő partner esetében a következőket is Ki kelt tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, írdnyítószám, város, utca, házszám):

Cé~név:
Számlázási cím (ország, irányítószátn, Város, utca, házszám):

Szánilavezető bank
Neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
12012156- 01439496- 00100003 HUF
Kulonos adozasra vonatkozo mformaciók (adozásra vonatkozotorvenyek alapjan, az
irreleváns sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor voűatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. I 69.~ (I)]:
tv. XIIL’A. fejezet, 169. ~ (h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
NEM fejezet, 169.~ (p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.* Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes[áfa
(n)]: IGEN fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:
hulladék akkumulátor eladás
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: NEM törvény]: IGEN törvény]: NEM

Kelt:

Cégszerű aláírás
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NISZ

4. számú melléklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő:NISZ Képviselő (I) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a T~ aláírója) (a TiBjóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Me~egyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő 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.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott

(ióteliesítési) garancia, kötbér (Ft):

Q3

Szállító képviselője

t~ I 359 4200

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

info@nisz hu S
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