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Adásvételi szerződés’
2.rész

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Ádószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes, Adám Csongor Zsolt fejlesztési
ágazati igazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészről a
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Cégjegyzékszám: 01-09-882938
Adószám: 13978774-2-41
Bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006
Képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) (a továbbiakban együtt: Felek)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

1) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (Vevő) a „Kormányzati Adatlcözpontba kerülő’ felhő’ alapú működési
környezet biztosításához szükséges kábelezési anyagok beszerzése” tárgyú a Kbt. 112. ~ (1)
bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, a Kbt. 113-114 *-ban foglalt
eltérések alkalmazásával. Az eljárás 2. részében Vevő Eladót nevezte meg az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel felek ajelen Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.

2) Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a
Szerződéshez fizikailag nem esatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb
közbeszerzési dokumentumok, valamint Eladó benyújtott ajánlata.

3) Eladó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a
Szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben űgyelembe veszi, elfogadja és betartja a
jelen Szerződés tárgyát annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és
egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat, valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő
valamennyi jogszabályt.

4) A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg.

Jelen szerződést készítette: dr. Rajnai Adrienn jogtanácsos
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5) Amennyiben valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére,
vagy a Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak melléklete nem tartalmaz
rendelkezéseket, sorrendben
— a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz az:

. a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
‘ az Ajánlattételi felhívásban
o Dokumentációban (Részvételi felhívás és annak mellékletei) és

— Eladó ajánlatában, foglaltak az irányadóak.

6) Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás
valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.

7) 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.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.lJelen szerződés alapján Vevő megveszi, Eladó pedig eladja és elvállalja az 1. számú
mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő termékek szállítását, a 2. számú
mellékletben meghatározott mennyiségekben (Megrendelt tennék- és árlista).

l.2.Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a
vonatkozó jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.

l.3.Az 1. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Vevő a 3. pontban
rögzített ellenértéket fizeti Eladónak.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE,
TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYES ELVÁRÁSOK

A szerződés hatálya:

2.1 .Felek a szerződést határozott időre kötik. A szerződés hatályba lépésének napja, annak
mindkét fél általi cégszerű aláírásának időpontja.

A teljesítés ideje, teljesítési határidő:

2.2.Eladó a 2. számú mellékletben meghatározott termékek szállítását jelen szerződés
hatálybalépését követő 6 hónapon belül köteles teljesíteni. (kötbérterhes határidő)

2.3. Vevő előteljesítést elfogad.
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Teljesítés helye:

2.4. A teljesítés helye: Vevő budapesti raktára. A pontos helyszín szállítást megelőzően kerül
meghatározásra.

3. ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Eladó ajelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 2. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti. Eladót megillető díj (a szerződés értéke) teljes
összege nettó 2.631.470,- Ft+ áfa, azaz kettőmillió-hatszázharmincegyezer-négyszázhetven
forint ± általános forgalmi adó.

3.2. Felek rögzítik, hogy az áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

3.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott ellenérték a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért Eladó más
jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését
semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, Eladó bankjánál felmerülő bankköltség
Eladót terheli.

3.4. Elszámolás, számlázás: Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására
jogosult.

3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás

3.5.1. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyibenjogszabály— így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

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

3.5.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a „Közigazgatás informatikai
inkastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében” című, KOFOP-1 .0.0-
VEKOP- 15-2015-00005 azonosító számú projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében
a Támogató által közvetlenül Eladónak kerül kifizetésre. A támogatás intenzitása 100%.

3.5.4. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt, Eladót megillető nettó díjat Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül a Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. * (1) és (4) bekezdéseiben
valamint a Ptk. 6:130. ~ (1 )-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020
programozási időszakban az egyes európai un/ás alapokból származó támogatások
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felhasználásának rendjéró’l szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban:
Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt,
mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra
igénybe vett időtartam nem számít be.

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

3.5.6. A számla szabályszerű kiállításaután Eladó a számlát aVevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) elektronikus számla befogadását aze_invoice@nisz.hu címre
küldi.

3.5.7. A számla áfa tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

3.5.8. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, valamint nyújtott szolgáltatások
megnevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,

b) a Vevő nevét, címét és általa megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószániot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést a számlának meg kell felelnie az általános

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa tv.) 169. ~ és elektronikus számla
esetén a I 75.*-a szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szüksége a projekt megr~evezését:,, Közigazgatás informatikai
inJ~astruktúrajának konszolia’álása a költségek csökkentése érdekében” és azonosító
számát: KOFOP-1 .0.0-VEKOP- 15-2015-00005.

3.5.9. 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.

3.5.10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.

3.5.11. Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik és annak
ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a
Kormányrendelet 11 9. *-a alapján biztosítja a Eladó részére a szerződés el-számolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.

3.5.12. A szállítói előleget—áfa nélküli összeg tekintetében— (előlegbekérő dokumentum Vevő
felé történő benyújtásán keresztül) Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. Vevő
a benyújtástól számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását.
Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
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3.5.13. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható — áfa nélküli — összegének
10%-a erejéig a Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál
magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az 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 vagy a Kormányrendelet
83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. * (2a)
bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett
összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levonásra.

3.5.14. Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött etőlegszámlát annak beérkezését
követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés
keretében.

3.5.15. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasury(~nisz.hu
e-mail címre.

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

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

3.5.18. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 3.5.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen
szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

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

3.5.20. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4. ELAI~Ó JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Eladó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott szállításokat
teljesíteni.

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

4.3. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni, további alvállalkozó
tetjesítésbe 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, hogy a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

4.4. 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.

4.5. Ajelen szerződés 5. számú mel lékletének 2) pontjában megnevezett alvál lalkozó szerződés
teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó az 4.3. pont szerinti a
bejelentésével együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, bogy
Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági
minimumkövetelménynek, amelynek azzal az alvállalkozóval együtt felet meg, akinek a
szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti
alkalmassági minimum követelményeknek Eladó Új alvállalkozó bevonásával felel meg, a
bejelentésében a 4.3. pont szerinti adatokat is meg kell adnia.2

Eladó teljesítésében köteles közreműködni a Szerződés 5. számú mellékletének 3. pontjában
meghatározott szervezet vagy szakember. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben
változhat a bevont szervezet, ha az Új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns
körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. * (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt
személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezetjogutódjának tekinthető.
Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak Vevő hozzájárulásával és abban az
esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében
az értékelttel egyenértékű szakember kerül bevonásra.

4.6.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.

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

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

4.9. Eladó feladatát Vevő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Vevővel történő
folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben köteles Vevőt
haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha Vevő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.

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

2 A szerződés 4.2-4.5. ponjai a szerződés leljesitéséhez igazodóan értelmezendő és teljesítendő.
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4.11. Amennyiben Vevő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Eladó tájékoztatja
Vevőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.

4.12. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban
értesítenie kell Vevőt a késedelem tényéről, annak várható időtattamáról 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.

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

4.14. 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.

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

4.16. Eladó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesítésével össze1i~ggő feladataikat
a legjobb szakmai tudásukkal látják el.

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

4.18. 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.

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

5. VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

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



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

5.3. Vevő, illetve az általa kijelölt szervezet Vagy személy, Eladó tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.

5.5. Vevő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet Eladótól, és
jogosult azokat ellenőrizni.

5.4. Vevő feladata házirendjének, és Eladó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó
rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése Eladóval.

5.6. Vevő jogosult Eladót jelen Szerződés keretein belül utasítani.

6. A TELJESÍTÉS MÓDJA

6.1. Eladó köteles új, a szállítást megelőzően sehol nem használt, gyári csomagolásban,
rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani, mely elvárások teljesüléséről Eladó
jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, egyben ezen elvárásokat jelen szerződés
aláírásával igazolja.

6.2. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles eszközönként az arra vonatkozó, a
rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt, a műszaki leírás
szerint optikai kábeleknél a mérési jegyzőkönyv, réz kábeleknél gyártói szabványossági
nyilatkozatot átadni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást megadni.

6.3. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, Eladó az
angol nyelvű műszaki dokumentációt magyar fordítással együtt köteles Vevő rendelkezésére
bocsátani.

6.4. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési
kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást
követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és sz átvétel közötti időben a terrnék(ek)
őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

6.5. Eladó a szerződés teljesítése során a lehető legkisebb környezeti terhelésre köteles
törekedni, így kerülnie kell, illetve minimalizálni szükséges a környezetre gyakorolt negatív
hatásokat, p1. gondoskodnia kell az általa beszeirnyezett terület megtisztításáról, a hulladékok
elszállításáról, törekednie kell a szállítási folyamatok ezek figyelembevételével történő
ütemezésére.

Átadás-átvéfelre vonatkozó további előírások

6.6. Vevő ajelen szerződés keretén belül leszállított termékeket és dokumentumokat átadás-
átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között,
pénteken 9:00-13:00 óra között.
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6.7. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll, amiről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül
a felek aláírásával.

Mennyiségi átvétel szabályai

6.8.Az átadás-átvétel során Vevő képviselője az alábbiakat ellenőrzi, melyről Felek képviselői
átadás-átvételi jegyzőkönyvet írnak alá:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította

e le,
- a termék megfelel-e jelen szerződés 6.1. pontjában meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerü használatához szükséges

tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
- Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges

dokumentumokat (6.2. pontban meghatározott dokumentumok) átadta-e.

6.9.Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította

le,
- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 6.1. pontJában meghatározott

előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körüen 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 (6.2.pontban meghatározott
dokumentumok).

6.10. Bármely nem szerződésszerű 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 kiteijed.

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

6.12. 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.

6.13. 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.

7. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

7.1 Amennyiben a szerződésbe foglalt szállítás megvalósult - és átadásra került Vevőnek a
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szállítólevél, a szerződésben meghatározott átadás-átvételi jegyzőkönyv, optikai kábeleknél a
mérési jegyzőkönyv réz kábeleknél a gyártói szabványosságot igazoló nyilatkozat -Vevő a Kbt.
135. * (1) bekezdése szerint kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (TIB-et) - melynek
mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza, vagy köteles a teljesítés el nem
fogadásról nyilatkozni.

7.2 Vevő képviseletében a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására a szerződésben
megnevezett teljesítésigazoló személy(ek) jogosult(ak) (Szerződés 9.4 pontja tartalmazza).

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre 24 hónap jótállást vállal. Ajótállás
kezdete valamennyi, jelen szerződés keretében szállítandó termék esetében a termék
átvételének az időpontja.

8.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű
minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum
követelményeknek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér

9.1. Amennyiben Eladó kötbérterhes határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt,
akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül, Vevő jogosult Eladóval szemben késedelmi kötbért
érvényesíteni, Eladó köteles késedelmi kötbért fizetni.

9.1.1.Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke késedelmes naponként jelen szerződés
nettó értékének 1 %.

9.1.2. A késedelmi kötbér maximális mértéke a késedelemmel érintett eszköz(ök) (nettó
ellenértékének) 20 %-a.

9.1.3. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumot Vevő jogosult a szerződést - a
szerződés 12.3. pontjára tekintettel — felmondani, illetve - amennyiben az eredeti
állapot helyreállítható - a szerződéstől elállni.

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

9.2. Eladó hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Eladó Vevő
választása szerint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér fizetésére vagy a szavatossági
igények érvényesítésére köteles.

9.2.1. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibásan teljesített eszközök nettó értékének 20 %-
a.
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9.2.2. Vevő a hibás teljesítési kötbér érvényesítése mellett nem érvényesítheti a szavatossági
igényeket.

9.3. Eladó késedelmesen vagy hibásan teljesítése szerződésszegésnek minősül. Eladó
kötbér fizetésére abban az esetben köteles, ha késedelem olyan okból következik be, amelyért
felelős [Ptk. 6:186. ~ (1) bek.].

9.4. Amennyiben Eladó súlyos szerződésszegést követ el, jogos ok nélkül nem teljesít vagy
a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, úgy Vevő jogosult a szerződést azom~ali hatállyal
felmondani, illetve - amennyiben az eredeti állapot helyreállítható - a szerződéstől elállni és a
nettó ellenérték 25 %-át meghiúsulási kötbérként követelni. Nemteljesítésnek minősül,
amennyiben Eladó késedelme eléri a 28 napot.

9.5. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

9.6. A Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel
összhangban jogosult az ellenértékbe beszámítani.

9.7. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő — a Polgári Törvénykönyvró’l szóló 2003. évi V.
törvény (Ptk.) 6.187. Fának (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó
kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése
nem mentesíti a teljesítés alól.

10. KAPCSOLATTARTÁS

10.1. 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, hogy a kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyét
megváltoztassák, módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek új
Kapcsolattartó/teljesítésigazoló kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni
egymást. A kapcsolattartó és teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik
Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem igényel.

10.2. Felek képviseletében ajelen 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.

10.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az
alábbi személyek jogosultak:

Vevő részéről:
Név: Szlanka Lajos
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: ±36305976850
E-mail: szlanka.Iajos~nisz.hu
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Eladó részéről:
Név: Csáki Henrik
Beosztás: Projektvezető
Telefon: ±36709484624
Fax: ±36 1 437 5299
E-mail: Henrik.Csaki@delta.hu

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

Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes

és
Név: Ádám Csongor Zsolt
Beosztás: fejlesztési ágazati igazgató

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

10.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az írásban és

o írásban igazolt személyes átadással,
o tértivevényes ajánlott levélben,
o visszaigazolt e-mailben vagy
o visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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

10.7. 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.

10.8. 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 — sz ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinten L

11. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

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

11.2. 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.
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11.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

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

11.5. 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.

11.6. 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.

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

11.8. 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.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

12.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141.
*-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

12.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind 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.

12.3. Vevő jogosult 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 9.1.3. pont alapján eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 12.4. és 11.8. 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.

12.4. 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 zárni a közbeszerzési eljárásból.

12.5. Vevő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha
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- 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. * (1) bekezdés k) pont kb) 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. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel. (Kbt. 143. * (3) bekezdés a) és b) pont).

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

12.7. Felek megállapodnak abban, bogy a szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén Eladó haladéktalanul köteles Vevő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt,
dokumentumot fliggetlenül az adathordozó jellegétől.

12.8. 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.

13. VIS MAJOR

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

13.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából a „vis major” 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.

13.3. Amennyiben vis inaior miatt a Szerződésben foglalt határidők nen?~ttljesíthetők, erről
Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesWc egyeztetni
egymással a Szerződés teljesítésének 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 maior esete nem gátol.

13.4. 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.
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14. VEGYES ÉS zÁRÓm~NDEL1aizÉSEK

14.1. 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. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

14.2. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog —különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései —

az irányadók.

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

14.4. Ha 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 ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog 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.

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

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (a közbeszerzési eljárás műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára — Ajánlattételi lap
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: A szerződés aláirásakor ismert alvállalkozó (k)jegyzéke

Budapest, 2020. ~9~~Y1 Budapest, 2020. ‚JLí~

1L.LL..
Vap’a(p~ő, Ádám Csongor Zsolt Szűcs Norbert

gazdasági vigh-, Fejlesztési ágazati ig. ügyvezető
Nisz Zrt. Delta Systems Kft.

Vevő Eladó

Delta Systems Kft.®
1134 Budapest,

Róbert Káro’y krt. 70-74.
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1. számú melléklet

Műszaki Leírás
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I. A beszerzés tárgya
Jelen dokumentum a NISZ ZRt. által, informatikai eszközök adatközponti telepitéséhez szükséges patch
kábelezési anyagok beszerzésének követelményeit írja le.

1. rész:
• optikai patch kábelek (4390 db)
• Optikai MPG patch kábelek (480 db)
• Réz patch kábelek (4150 db)

Összesen; 9020 db

2. rész:
• Erősáramú tápkábelek (580 db)
• Szerelvények (510 db)

Összesen: 1090db

A beszerzés fent részletezettek szerinti célja Ajánlatkérő saját adatközpontjában történő felhasználás,
melynek során cél az 1. pontban meghatározott kábelezési anyagok beszerzése, amelyek
kompatibilisek a felhasználás helyén kiépített rendszerekkel, megfelelnek a garanciaprogramnak és az
üzemeltetés során rendszeresített követelményeknek.
Az 1. részben a feladat a beszerzési terméklista táblázatban szereplő kábelezési anyagok leszállítása,
amely alábbiakban részletezett cikkszámokkal megadott, R&Mfreenet típus elvárású patch kábeleket
tartalmaz.
A 2. részaben a feladat a beszerzési terméklista táblázatban szereplő géptermi anyagok leszállítása.

2. Befogadó környezet bemutatása
Ajánlatkérő meglévő adatközpontjának jelenleg is űzemelő R&Mfreenet passzív kábelezési rendszerét
kívánja bővíteni a lentebb részletezett eszközökkel. Az adatközpontban kiépített rendszerekre 25 éves
időszakra kiterjedően gyártó által szavatolt, második szintű garanciaprogram van érvényben, mely a
következőket jelenti (részlet a gyártó garancia program leírásából):
“A második garanciaszint kiterjed a teljes R&Mfreenet kábelezési rendszerre és védi az ügyfeleket a
komponenshibákkal és a telepítési problémákkal szemben. Jelen garancia csak akkor érvényes, ha a
telepítés során kizárólag R&Mfreenet passzív komponensek kerültek felhasználásra és azt tanúsított
telepítésmenedzser (vagy olyan entitás, amely magas szintű QPP — Minősített Partner Program
oktatásban részesült) végezte.”

3. A heszerzés tárgya és mennyisége
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3.2 2. rész

4. Feladatok

Ajánlattevő feladatai
Az Ajánlattevőnek a szerződés szerinti feltételeknek megfelelően kell az Ajánlatkérő budapesti
raktárába szállítania a fentiekben részletezett tételeket és lefolytatni a tételes átadás-átvételt. A
pontos Helyszín szállítást megelőzően egyeztetésre kerül.

Ajánlatkérő feladatai
Ajánlatkérő a tételes átadás-átvétel során nyilvántartásba veszi a leszállított termékeket, amikor
szúrópróbaszerűen termék megfelelőség ellenőrzést végez.

5. Általános követelmények

5.1 .Az 1. és a 2. részre vonatkozóan

Azonosító Követelmény

1 Kizárólag olyan eszközök ajánlhatók, melyek megfelelnek a beszerzési műszaki
leirásban szereplő feltételeknek.

2 Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt termékek
lehetnek. Az anyagokat és az eszközöket eredeti gyári csomagolásban kell leszállítani,
minden gyári alkatrésszel és részegységgel együtt
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Termék

Erősáramú tápkábelek

Csatlakozó
Hossz
(m)

Mennyiség
(db)

53 TápkábellEC6O32OlOA C13-C14 2 300

54 Tápkábel IEC 60320 1OA C13-C14 3 140

55 TápkábellEC6O32Ol6A C19-C20 2 140

ÖSSZESEN 580

‚ R&M MennyiségTermek
cikkszamok (db)

Szerelvények

56 Kábelrendezőgyűrűs panel 815234 500

57 Rack tálca 10

ÖSSZESEN 510



Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező eszközök szállítása során a lehető legkisebb
környezeti terhelést kívánja elérni. Ajánlattevőnek kerülnie kell, illetve minimalizálni
szükséges a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, p1, gondoskodnia kell az általa
beszennyezett terület megtisztításáról, a hulladékok elszállításáról, törekednie kell a
szállítási folyamatok ezek figyelembevételével történő ütemezésére.

~[‘(n:ené~.téIűi termékek inegajúniása
Amennyiben nem a közbeszerzési dokumentumokban előírt gyártmány típusú termékek kerülnek
megajánlásra, az egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia szükséges. Azegyenértékűség igazolására
benyújtandó dokumentumok jegyzékét a felhívás tartalmazza.

Műszaki megfelelőségi, egyenértékűségi tábaázat

A következő táblázat tartalmazza azokat a műszaki egyenértékűségi paramétereket, amelyeket akkor
szükséges tételesen igazolni a felhívásban részletezett módon, amennyiben a megajánlott termékek
eltérnek a megadott gyártói cikkszámoktól.

2. rész műszaki egyenértékűségi követelményei

Erősáramú tápkábelre
Tsz. Műszaki paraméter Paraméter érték

C13-C14 kábelre
K-155 Szabvány megfelelés IEC 60320
1(456 Terhelhetőség bA
K-157 Csatlakozó C13-C14
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3

4 Elvárás a műszaki dokumentációban megadott cikkszámmal részletezett
alkatrészekből felépülő R&Mfreenet típusú patch kábel termékek megajánlása. Ettől
eltérő ajánlat esetére a beszerzési dokumentáció alábbiakban részletesen
tartalmazza a műszaki egyenértékűség követelményeit. Az egyenértékűségi
követelményeknek való megfelelés bemutatasára Tételes megfelelőségi nyilatkozatot
szükséges benyújtani.

S Az azonos típusú termékek egyféle gyártótól származzanak.

6 Ajánlattevő rendelkezzen magyarországi és magyar nyelvű hiba bejelentési
lehetőséggel, amiről nyilatkozatot szükséges csatolni az ajánlathoz.
Hibabejelentés lehetősége a hét minden napján 0-24 óra között
Hibabejelentés visszaigazolása 4 órán belül
Helyszíni_hibaelhárítás_megkezdése_8_órán_belül

7 Jótállás:
Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre teljeskörű gyártói
jótállást. Ajótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.
Teljeskörű gyártói jótállás 24 hó
. Amennyiben az Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét
nem vagy késedelmesen teljesíti, Ajánlatkérő jogosult a meghibásodás javítását
harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Ajánlattevő viseli,
. a jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így
különösen a javítás díját kiszállási díjat — az Ajánlattevő viseli.



C19-C2O kábelre
<-158 Szabvány megfelelés IEC 60320

[(-159 Terhelhetőség 16A

K-160 Csatlakozó C19-C20

SzereWényre

Tsz. Műszaki paraméter Parameter érték

Kábelrendező gyűrűspanelre
K-161 Kompatibilitás Rittal TS IT 19-os rack szekrényhez

K-162 Rögzítésmód Csavarozható

K-163 Panel méret 19’, 1 rack unit

[(-164 min. gyűrűszám, min. gyűrűméret 4db; magasság:4Omm; mélység:7Omm

[(-165 Panel Színe fekete

Rack tálcára
[(-166 Kompatibilitás Rittal TS IT 19-os rack szekrényhez

K-167 Rögzítésmód Csavarozható

[(-178 Változtathatóság Állítható 1000-1200mm mélység között
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2. számú melléklet

Erősáramú tápkábelek

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára

Egységár ÁrHossz Mennyiség ~rtó Cikkszám
Termék Csatlakozó (m) (db) (Ft/db) (Ft)

1 TápkábeIIEC6O32OlOA C13-C14 2 300 Nedis CEGP1O500BK2O 758 227400
2 Tápkábel IEC 60320 1OA C13-C14 3 140 Nedis CEGP1OSOOBK3D 1 175 164 500
3 Tápkábel IEC 60320 16A C19-C20 2 140 ROLINE 19.08.1562 2 239 313 460

ÖSSZESEN 580 705360

Szerelvények

Mennyiség Egységár ÁrGyártóiTermék (db) I (Ft/db) (Ft)
4 Kábelrendező gyűrűs panel 500 R&Mj 815234 3 354 1 677 000

S Rack tálca 10 Rittal I 5501665 24 911 249 110
ÖSSZESEN SlO 1916110
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3. számú melléklet
NISZ Nemzeti lnfokomrnunikáciás 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: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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.,
minőségvizsgálati jkv., 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
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
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Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

4

NISZ

Szállító képviselője



.0% 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

t 4. számú melléklet• • NYILATKOZAT PARTNER ADATAJRÓL

NISZ
Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfeleláen): Rövid név (cégjegyzéknek megfeieló’en):

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Delta Systems Ktt.
Társaság

CéRie~vzék szam, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-882938

Adószám: 13978774-2-41 Uniós adószám: HU13978774

Kapcsolattartó adatai

Név: Rákóczi Béla Beosztás: Kiemelt ügyfélmenedzser

Telefonszám: +36309329254 E-mail cím: Bela.Rakoczi~delta.hu

Cím

Székhely (ország, irányitószám, város, utca, házszóm): Magyarország, 1134 Budapest, Róbert Károly
körút 70-74.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószóni, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:

Számla küldési cím (ország, irónyítószám, város, utca, hózszám):

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: K&H Bank

Bankszámla száma: 10402166-50485548- Bankszámla devizaneme: HUF
55481006

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyiksorvonatkozika partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]:NEM ‚ NEM

elszamolas lafa tv. XV-XVII.
fejezet, 169.~.(p,q,)]:NEM

Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]: fejezet]:NEM tv. VI. fejezet]:

Milyen tevékenység alapján:NEM Milyen tevékenység alapján:NEM
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KATA [2012. évi CXLVII. törvénYi: i~VA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

KeIt.~Xk~4~9t.2Q2O ~1N

Cégszerű aláírás

D&ta Systems Kft@
1134 BudapeSt,

Róbert Kálol’ krt. 70-74.
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5. számú melléklet

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó(k) jegyzéke3

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/cime:
Alvállalkozó feladata:

2. A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolúsába bevont alvúllalkozó(k) és
szakemberek:

a) Alvállalkozók
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett

b) Szakemberek
Szakember neve:
Szakember feladatw
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt
vett

Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni ajelen pontjában megnevezett alvállalkozó(ka)t,
szakembereket.

3. A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő szervezetek,
személyek

Szervezet neve:
Szervezet székhelye/címe’
Szervezet feladata
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a niegnevezelt szervezet/személy
igénybevételre került

Szerződő fél a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában megnevezett
szervezeteket/szakembereket.

4. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe
Alvállalkozó feladata

Nyilatkozom, hogy ajelenpontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

‚ 2020

Aláírás

szerzödéskötésigkórjük kitölteni.
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