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Szerződés

Szerződésszám : 2-03900-0000-2013.

amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3’, Cg. 01-10-041633,
Adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

Szállító elnevezése: Delta Systems Kft.
Szállító székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei Út 39-53.
Szállítót nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Szállító cégjegyzék száma: Cg. 01-09-882938
Szállító adószáma: 13978774-2-41.
Képviseltében eljár: Szűcs Norbert igazgató

mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között

(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény III.
része alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeképpen a Szállító
lett a nyertes, melyre tekintettel Felek az alábbi szerződést kötik.

2. A szerződés tárgya:

2.1 A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az alábbi
1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását a Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) projekthez kapcsolódó notebook,
monitor és kapcsolódó eszközök szállítása (EKOP-1.1.4-2013-2o13-000jj,,
tárgyban - EKOP 1.1.4-2013-2013-0001 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan a Kbt.
HI. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás alapján.

2.2 A szerződés tárgyának további részletes tartalmát a 1. számú melléklet (Műszaki
leírás) tartalmazza.

3. A szerződés teljesítési határideje a teljesítés igazolás rendje:

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítési határideje a szerződéskötéstől
számított 60 napig tartó határozott időtartam.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

3.2 A szerződés teljesítés igazoló bizonylatát első aláíróként Dubois Zoltán munkacsoport-
vezető és második aláíróként Dömötör Csaba projektigazgató jogosult aláírni. Az eszközök
minőségi átvételében a Megrendelő Üzemeltetési szakértője (később kerül nevesítésre)
támogatást nyújt.
A teljesítésigazoló személyében történő változás nem igényel szerződésmódosítást, a
változásról Megrendelő tájékoztatást küld a Szállítónak.

4. A teljesítés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 6.
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5. A fizetendő ellenérték:

5.1 A Szállító a Jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 2. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

5.2 Szállítót megillető díj teljes összege az 1. számú mellékletben meghatározott árak
alapján 45.543.900,- Ft + AFA, azaz negyvenötmillió-ötszáznegyvenháromezer
kilencszáz forint ± általános forgalmi adó.

5.3 A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
egyéb), továbbá tartalmazza az alábbi tevékenységek költségét is;

- termékek összeszerelése,
- kapcsolódó szoftver termékek telepítése,
- termékek vonalkódos, leltárszámos matricával történő átadása,
- termékek kiszállítása, átadása,
- átadás-átvételi eljárás lefolytatása,
- átadás-átvétel során a szerződésben meghatározott dokumentumok átadása,
- termékek átadás-átvételétől számított 36 hónap jótállás,
- a jótállás időtartama alatt a meghajtó programok (driver) frissítésének biztosítása

5.4 Szállító tudomásul veszi, hogy az őt megillető fizetendő díj a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás
ellenértékét magában foglalja, ezért a Szállító más jogcímen további ellenérték
felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem
igényelheti.

6. Fizetési feltételek:

6.1 A Szállító — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a
Megrendelő a Szállító számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt feltételek Szállító
általi teljesítés esetén — jogosult kifizetni.

6.2 A szerződés szerinti díjra a Szállító a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a
Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít
ki, és azzal együtt nyújt be a teljesítés elismerésétől számított 8 napon belül a Megrendelő
részére.

6.3 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás.

6.4 A Szállító a szerződés elszámolható összegének 30%-át elérő összegű előleget kérhet.
A Megrendelő által biztosítandó előleg kifizetésének feltétele, hogy a Szállító a 4/2011. (I.
28.1 Korm. rendelet 57 ~ (lbl Dontia alaDián Vállalkozó az előleg összegének megfelelő
mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. ~ (6) bekezdése a) bekezdése szerinti
biztosítékot nyújtson, azzal, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 77. ~ (la) bekezdése értelmében a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 57. ~ (1b) bekezdésében foglalt szállítói finanszírozás alkalmazása esetén
a szállító a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének
10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.

A biztosítékot az előlegbekérő dokumentum benyújtásakor kell rendelkezésére bocsátani
és a végszámla kiállításának napjáig kell érvényben lennie.
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Az előlegszámla kifizetésének feltétele, hogy Szállító a biztosíték rendelkezésére
bocsátását igazoló doku mentumot bemutassa. Az előleg igénylése előlegbekérővel
történik. Az előleg összege a részszámlában és a végszámlában kerül elszámolásra.

6.5. Megrendelő kettő számla (1 részszámla és 1 végszámla) benyújtására ad lehetőséget
az alábbiak szerint:

- 1 részszámla a 160 db standard notebook konfiguráció szerződésszerű szállítását
követően

- 1 végszámla az 50 db premium notebook konfiguráció, a 200 db monitor, a 210 db
laptop táska és a 210 db dokkoló szerződésszerű szállítását követően.

6.6 A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából
történő támogatásból az EKOP-i .1.4-2013-2013-0001 sz. „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt terhére ún .„szállítói
finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül
kifizetésre.

6.7. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, a fenti szerződés
szerinti díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Közreműködő
Szervezethez (kifizetésre köteles szervezet) történő beérkezését követően a 2003. évi
CXXIX. törvény 305. ~ rendelkezései, valamint a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet szerinti
halasztott fizetéssel a Közreműködő Szervezet egyenlíti ki közvetlenül a Szállító
bankszámlájára történő átutalással. A Szállító tudomásul veszi, hogy a Közreműködő
szervezet a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel.

6.8 A Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követően, a 6.12. pontban
meghatározottak szerint, a számla AFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a
Szállító részére.

6.9 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

A számlák szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát a Megrendelő nevére, a
Megrendelő központi iktatójába küldi.
A Szállító tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök megnevezése, VTSZ/SZJ
száma mellett a projekt teljes azonosító számát (EKOP-1.1.4-2013-2013-0001), a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső
azonosításra szolgáló szerződés számot az EKOP támogatás mértékét forintban és
százalékos arányban

. a Szállító a teljesítésenként két darab számlát állít ki, amelyet az EKOP támogatás
prioritásának arányában megbont: EKOP 1. prioritás 86,61% és EKOP 3. prioritás
13,39%.

. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az
adószámot

. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést

. szállítói finanszírozás esetén a számla támogatási értékének meg kell haladnia a
nettó egymillió forintot.

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

6.10 A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért
Megrendelő felelősséggel nem tartozik.
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6.11 A Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

6.12 Felek rögzítik, hogy a Jelen megállapodás szerinti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet és a 2011. évi CXXIX. törvény 1.30.
~ (1) és (4) bekezdés rendelkezéseit.

7.A teljesítés módja és ellenőrzése

7.1. Szállító feladata - a licencek kivételével — a termék Megrendelőnél történő
nyilvántartásba vételéhez szí) kséges egyedi azonosító címke (továbbiakban: vonalkódok)
elhelyezése a terméken. Ezen feladata teljesítése érdekében Megrendelő jelen szerződés
hatályba lépését követő két munkanapon belül átadja Szállítónak a vonalkódokat, valamint
az eszköznyilvántartás szerinti elkészítésének alapjául szolgáló excel táblázatot.
Szállítónak a terméken a vonalkódot Jelen szerződés 3. számú mellékletének 1.2
pontjában meghatározott előírásoknak megfelelően kell elhelyeznie. Szállítónak a
felragasztott matricák, az eszközök gyári száma és a hálózati kártyák hardware címét
(MAC address) összerendelő elektronikus (az átadott excel táblázatban) és papír alapú
listát kell az Ajánlatkérő részére biztosítani.
Szállító feladata a munkaállomásokra történő image feltöltése a jelen szerződés 3. számú
mellékletének 1.5-16. pontokban meghatározott előírásoknak megfelelően.

7.2 Szállító köteles legalább a szállítás időpontja előtt három munkanappal írásban
értesíteni Megrendelőt a szállítás időpontjáról. A szállításnak munkanapon kell történi
azzal, hogy azt a munkaidő lejártát megelőző 3. órában kell legkésőbb megkezdeni. Az
értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a leszállított termék tényleges
átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel
közötti~id~ ben a termék(ek) őrzéséről Szállító költségére és veszélyére Megrendelő
gondoskodik. Amennyiben az értesítési kötelezettség elmulasztása a teljesítési határidő
vonatkozásában következik be, Megrendelő e határidő és a teljesítési határidő közötti
időre a késedelem jogkövetkezményeit jogosult Szállítóval szemben alkalmazni.

7.3 szállító a szállítás időpontjára vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Megrendelő
részére papír alapon és elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) átadni a
szállítandó termékekről készült kimutatást, szállító a termékek szállítását mindaddig nem
kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem adja át Megrendelőnek.

7.4 Jótállás:

7.4.1 Szállító jelen szerződés keretében leszállított termékekre 36 hónap teljeskörű
(hardver és szoftver elemekre is kiterjedő) jótállást vállal. A jótállási idő kezdete
a termék átvételének az időpontja.

7.4.2 Megrendelő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Szállító
alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban teheti meg:

Fax szám: 06 /1-250-4275
E-mail cím: ugyfelszolgalat~delta.hu
Telefon szám: 06/40-918-010
Kapcsolattartó: Bató András

7.4.3 A szállító ellenkező Megrendelői értesítés hiányában hibabejelentéseket kizárólag
Megrendelő alábbi elérhetőségeiről fogadhat el:

Fax szám: +36 (1) 459-4217
E-mail cím: eszkozgazdalkodas@nisz.hu

7.4.4 A hibabejelentést Szállítónak 4 órán belül kell visszaigazolnia azon a fax számon
vagy e-mail címen, amelyen Megrendelő bejelentését megtette. A
hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
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- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód

szám),
- észlelt hibajelenség leírása,
- hibabejelentés száma.

7.4.5 Szállítónak a 7.4.4. pont szerint bejelentett terméket a hibabejelentést követő 5
munkanapon belül kell javításra átvennie Megrendelő Budapest 1106 Maglódi Út
6. szám alatti helyszínén a 7.4.2 pontban meghatározott időszak alatt.
Merevlemez meghibásodás esetén Megrendelő a hibás egységet nem szolgáltatja
vissza a Szállítónak.

7.4.6 Szállító a terméket a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül köteles
megjavítani. Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15
munkanapon belül nem javítható, Szállító köteles a meghibásodott termék
helyett Új, a meghibásodott termékkel azonos típusú terméket adni
Meg rendel őnek.

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

7.4.8 Szállítónak a megjavított vagy kicserélt terméket a 7.42 pontban meghatározott
időszak alatt kell Megrendelőnek átadnia Megrendelő 7.4.5 pontban
meghatározott helyszínén.

7.4.9 Szállító a megjavított vagy kicserélt terméket munkalappal együtt köteles átadni. A
munkalapnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a megjavított termékek azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód
szám), vagy azon termék(ek) azonosító adatai (típus, gyári szám,
vonalkód szám), amely(ek) helyett új termék kerül átadásra, az új
termék(ek) azonosító adatai (típus, 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.

7.4.10 A megjavított termékek átvétele során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy az
átadott termékhez csatolva lett-e a munkalap, valamint, hogy a munkalapon
szereplő adatok megegyeznek-e az átadásra kerülő termék adataival.
Megrendelő a termék átvételét megtagadhatja, ha nem lett hozzá csatolva a
munkalap, vagy a munkalap nem tartalmaz valamennyi 7.4.9. pontban
meghatározott adatot.

7.4.11 Szállító köteles jótállás keretében biztosítani a meghajtó programok (driver)
frissítését. Ennek keretében a Megrendelő a jótállási Idő alatt térítésmentesen
jogosult letölteni a szállító által megjelölt helyről a meghajtók legújabb verzióját.

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

7.5 Átadás-átvétel:

7.5.1 Megrendelő a jelen szerződés keretében leszállított termékeket a teljesítés helyén
átadás-átvételi eljárás keretében veszi át.
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7.5.2 Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban, vonalkóddal ellátva (licencek kivételével) köteles leszállítani.
Szállító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során
semmilyen sérülés ne érje. Szállító valamennyi termékhez köteles az adott
termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
doku mentumot, így különösen kezelési (használati útmutatót), forgalomba
hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást
mellékelni, illetőleg elektronikus úton Megrendelő számára elérhetővé tenni.
Szállítónak továbbá át kell adnia a telepítő készletet és a magyar nyelű műszaki
dokumentációt a KM VI. 1.5 pontjában előírtakra is figyelemmel.

7.5.3 A átadás-átvétel során a Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy a leszállított
mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltü ntetett mennyiséggel, Szállító,
csatolta-e a 7.5.2 pontban meghatározott dokumentumokat, a leszállított
termékek csomagolása megfelel-e a 7.5.2 pontban meghatározott előírásnak és
sérülésmentes-e, a terméken megtalálható-e a vonalkód, valamint, hogy a
vonalkód elhelyezése megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott
előírásoknak. Megrendelő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja.

7.5.4 Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének fennállása
esetén:

- Szállító nem a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
terméket szállította le, vagy

- a Szállító nem adta át Megrendelőnek 7.5.2 pontban meghatározott
dokumentumok valamelyikét, vagy

- valamely termék csomagolása nem felel meg a 7.5.2 pontban
meghatározott előírásnak, vagy

- a terméken külső sérülés látható,
- a terméken nem vagy nem a jelen szerződésben meghatározott előírások

szerint lett elhelyezve a vonalkód,
- a szállítás előtt megküldött kimutatásban a termékhez rendelt vonalkód

száma nem egyezik meg a terméken található vonalkód számával.

7.5.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, mely(ek)

átvételét Megrendelő megtagadta,
- Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges

észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

7.5.6 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-
átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 7.Spont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

7.5.7 Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása
Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről,
amelyek Megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik (Ptk.
316. ~). Megrendelőnek az átvétel során nem kell vizsgálnia azokat a
tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre
jótállás vonatkozik (Ptk. 283. ~ (2) bekezdés).

7.5.8 Szállító a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha az ott
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meghatározott valamennyi termék átvétele sikeres volt.

7.5.9 szállító a teljesítését követő 2 munkanapon belül köteles átadni Megrendelő Jelen
szerződés 4. pontjában meghatározott képviselőjének az alábbi
dokumentumokat:

- Megrendelő arra feljogosított képviselője által aláírt szállítólevél egy
példányát,

7.5.10 Szállítót a 7.5.9 pont második francia bekezdése tekintetében teljes körű
nyilatkozattételi kötelezettség terheli. Amennyiben szállító a teljesítéshez nem
vesz igénybe alvállalkozót, úgy erről kell nyilatkoznia.

7.5.11 Megrendelő a 7.5.9 pontban meghatározott dokumentumok átvételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles kiállítani
teljesítésigazolást, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú melléklete
tartalmazza. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig
megtagadhatja, amíg Szállító a 7.5.9 pontban meghatározott dokumentumokat
nem vagy nem teljeskörűen adja át.

8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

8.1 Késedelmi kötbér: A szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely — a Szállítónak
felróható — okból nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő
teljesítése (a továbbiakban: késedelmes teljesítés) esetén a szállító késedelmi kötbért
köteles fizetni. A kötbér alapja a szállítási díj nettó összege, mértéke a késedelem 1-10.
napja alatt nap! 0,5 %‚ a késedelem 11. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális
mértéke: 20 %

8.2 Meghiúsulási kötbér: A szállító érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulás
esetén meghiúsulási kötbér fizetendő, melynek mértéke a teljes nettó szállítási díj 25 %-a

8.3 Hibás teljesítési kötbér: A szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely — a
szállítónak felróható — okból nem a szerződésben megállapodott módon történő teljesítése
(a továbbiakban: hibás teljesítés) esetén a Szállító késedelmi kötbért köteles fizetni,
amelynek mértéke az 1-10. napig a hibás teljesítéssel érinttet szerződéses érték napi 0,5
%-a, a 11. naptól a hibás teljesítéssel érinttet szerződéses érték nap! 1%-a de legfeljebb
a teljes érték 20%-a.

8.4 Felek a jelen szerződés aláírásával rögzítik, hogy annak képező szállítással
összefüggésben nem határoznak meg teljesítési biztosítékot.

9. Szerződésszegés:

9.1 Felek rögzítik, hogy a Megrendelőnek jogában áll a Szerződést felmondani az alábbi
esetekben:

. ha Szállító a teljesítés! véghatáridőig nem teljesíti jelen szerződésben vállalt
kötelezettségét vagy azok egy részét, így különösen nem teljesít a Megrendelő által
kitűzött póthatáridő leteltét követő 5 napon belül;

. ha a szállító ellen felszámolás indul, vagy egyéb módon megállapíthatóan
fizetésképtelenné válik, illetve az általa a szerződés szerint nyújtott bármely
biztosítékból való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a
biztosítékból való kielégítés egyéb módon veszélybe kerül;

. ha a teljesítési (részhatáridő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy szállító csak
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olyan számottevő késéssel képes teljesíteni, hogy a Megrendelőnek a teljesítés már
nem áll érdekében.

. Szállító jelen szerződésben foglalt valamely kötelezettségét saját érdekkörében
felmerült okból, ismételten, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

10. Kapcsolattartók:

Megrendelő részéről
Név: Dömötör Csaba
Cím: 1135 Budapest, Csata u. 8.
Tel: ±36 20/480-6230
Fax: ±36 1/459-4221
E-mail: csaba.domotor@nisz.hu

Szállító részéről :
Név: Somogyi Tamás
Cím: 1133 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Tel: ±36 1 437-5200 ; ±36 30 9219 251
Fax: ±36 1 437-5299
E-mail: tamas.somociyi@delta.hu

10.1.Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés
teljesítése során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 11.1-11.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 11.1-
11.2 pontban meghatározott kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű
közléstől hatályos.

10.2.Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
. tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

10.3.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
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a
feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.

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

11. Szerzői jogok
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11.1 Szállító szavatolja Megrendelő számára, hogy az általa a Szerződés keretében
biztosított használati jogok, átadott eszközök tekintetében rendelkezik az átadáshoz
szü kséges jogosítványokkal és felhatalmazásokkal

11.2 Megrendelő a Jelen szerződés alapján leszállított szoftver licencekre (beleértve a
szoftverek dokumentációját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű
felhasználási jogot szerez.

12. Adatvédelmi követelmények

12.1. Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a Szerződés teljesítése során
tevékenységüket a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartásával végzik,
különös tekintettel a Szerződés aláírásakor hatályos alábbi törvényekre:

az Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény;
a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII.
törvény.

12.2. A Szerződés szerinti jogviszonyukkal összefüggésben mindkét Fél az általa
nyilvántartott adatok kezelője marad.

13. Titoktartás

13.1. Bármely Fél a Szerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a másik Felet
érintő információt (ilyen lehet minden olyan adat, jelentés, tervezet, eredmény, ismeret,
amely az érintett Fél megítélése szempontjából lényeges lehet, és amely nincs
nyilvánosságra hozva, beleértve adott Fél know-how-jába tartozó információkat is,
valamint mindazon információt, amelynek közlése az adott Féllel kapcsolatban álló más
jogalanyra hátrányos következménnyel járna, vagy ezek hátrányos megítélését
eredményezhetné, sértené vagy veszélyeztetné gazdasági érdekeiket, a továbbiakban:
bizalmas információ) üzleti titokként köteles kezelni.

13.2. Felek szigorúan titokban tartanak minden olyan bizalmas információt, amelyet a
jelen Szerződés teljesítése során, illetve azzal összefüggésben kaptak, vagy szereztek
meg, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés hatályának fennállásáig, és azt
követően sem hoznak a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra, vagy
harmadik személynek nem szolgáltatnak ki, harmadik személy számára nem tesznek
hozzáférhetővé bizalmas információt. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az
informádóra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.

13.3. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy alkalmazottainak, illetve esetleges
közreműködőik, szakértőik titoktartásra kötelezettek legyenek abban az esetben is, ha
már nem állnak alkalmazásban, illetve vele jogviszonyban.

14. Felek jogai ás kötelezettségei:

14.1 Szállító jogai és kötelezettségei

. Szállító kijelenti, hogy a szerződés időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik.

. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza, vagy gátolja a Szállítót a határidőre történő teljesítésben, a Szállítónak
haladéktalanul írásban értesítenie kell Megrendelőt a késedelem várható okáról és
időtartamáról, amely értesítés elmulasztásából eredő kárért Szállító felelősséggel
tartozik.

. Szállító a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
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hiányosságért, Illetve kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő
határidőben, nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan vagy
szakmailag nem megalapozottan, Illetve Megrendelő utasításai ellenére vagy nem a
feladat kitűzésére irányadó dokumentu mokban foglaltak szerint teljesíti.

. Szállító felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes
körűségéért és a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar
jogszabályokat, előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat a Szerződés
mellékelt képező Műszaki leírásban foglaltakat.

14.2 Megrendelő jogai és kötelezettségei

. Megrendelő a szerződés teljesítési helyén a munkaterületet és a teljesítéshez
szükséges feltételeket biztosítja.

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

15. Egyebek:

15.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a
teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos
jogszabályai irányadók.

15.2 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1.számú melléklet: Műszaki leírás
2.számú melléklet: Szállító ajánlata
3.számú melléklet: Teljesítést igazoló bizonylat
4,számú melléklet: Nyilatkozat partner adatairól (adófizetési kötelezettség teljesítése
érdekében)

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (azaz Öt) eredeti példányban, a kellő felhatalmazás birtokában,
jóváhagyólag írják alá.

Dátum: 2013. október

~Ita s
~ E?p.

Megrend Szallito: -~

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Delta System Kft.
Szolgáltató Kft.
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MŰSZAKX LEÍRÁS

1.1 Általános elvárások
Ajánlatkérő az Egységes Infrastruktúrába bevont számítógépek kapcsán korszerű
eszközök használatát tervezi és a jelenlegi intézményi számítógépeket cserélni kívánja a
projekt céljainak megfelelő mennyiségben. Ezen eszközökhöz szükséges a továbbiakban
részletezett specifikációjú notebook számítógépek szállítása.
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök
lehetnek.

1.2 Cél állapot
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő
termékek és szolgáltatások szállítását kell vállalja az alább szereplő mennyiségek és
határidők betartásával.

. Standard notebook konfiguráció (notebook, dokkoló, táska, billentyűzet, egér):
160 db

. Prémium notebook konfigu ráció (notebook, dokkoló, táska, billentyűzet, egér): 50
db

. Monitor: 200 db

A nyertes Ajánlattevőnek vonalkódos, leltárszámos matricát kell minden
eszközre elhelyeznie a szállítás előtt. A matricát az Ajánlatkárő biztosítja a
szerződáskötést követő második munkanapon. Az Ajánlattevőnek a
felragasztott matricák, az eszközök gyáriszámát ás a hálózati kártyák hardware
címét (MAC address) összerendelő elektronikus ás papír alapú listát kell az
Ajánlatkárő részére biztosítani a teljesítés időpontjával egyidőben. A matricákat
az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (p1. az eszköz hátoldalára), úgy,
hogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat ás a terméken
elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat lel

1.3 Eszközökkel kapcsolatos elvárások
Az ajánlatban az alábbi műszaki feltételeknek megfelelő eszközőknek, megoldásoknak
kell szerepelniük:

Standard notebook konfiguráció, 160 db:
Az ajánlatban az alábbi műszaki feltételeknek megfelelő eszközöknek vagy azzal
egyenértékű megoldásoknak kell szerepelniük:

. Méret: minimum 14” kijelzővel rendelkező eszköz ajánlható

. Processzor: Legalább 4 thread kezelése (4 core, vagy 2 corehyperthreadinggel),
magonként legalább 2.5 GHz, legalább 3 MB cache (például Intel Core 15-3210m)

. Memória: minimum 4 GB, további bővítési lehetőség 8 GB-ra modul csere nélkül

. Biztonsági funkciók: TPM 1.2 chip szükséges

. Belső diszk: minimum 320GB méretű háttértár, minimum 50 lOPS, csatolófelület
legalább 3Gbit/s.

. Belső optikai meghajtó: DVD-RW,

. Hálózati csatoló: minimum 1 darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet hálózati
csato ló.

. Hang: fülhallgatókimenettel rendelkező hangkártya szükséges, beépített
hangszóróval.



. Webkamera: rendelkezzen integrált webkamerával

. Akkumulátor: legalább 6 cellás

. Dokkoló csatlakozó; a notebook rendelkezzen dokkoló csatlakozóval.

. USB; Minimum 2 darab USB2.O csatlakozó.

. Megjelenítés: Windows 7 Aero kompatibilis, min. 1366x768 felbontással és 24 bites
színmélységgel,

. Billentyűzet; magyar nyelvű billentyűzet

. Egér; minimum Touch pad

. WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges.
• Video kimenet: D-subés DVI vagy DisplayPort vagy HDMlkimenet, amely

átalakítóval VGA D-Sub port csatlakozást biztosít.
. Wifi; 802.11 bIg/n és minimum Bluetooth 3.0 szabvány támogatása szükséges
. Energia felhasználás: az ajánlott eszköz Energy Star V5 minősítéssel kell

rendelkezzen.
. Menedzselhetőség; a szállítandó notebook hardver adatai a meglévő Microsoft System

Center Configuration Manager szoftverből lekérdezhető legyen.
. Operációs rendszeri támogatás: 32 és 64 bites Windows 7 Professional futtatása

biztosított kell, hogy legyen
. Driver-ek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 7

Professional (32- és 64-bit) kompatibilis gyártó, vagy a Microsoft által biztosított és
támogatott driver-rel és ezek biztosítása szükséges.

. Licencek: Microsoft Windows 7 Professional OEM HUN licenc

Egyéb, a notebookkal együtt szállítandó eszközök:

. Táska (160 db); Olyan méretű hordozó szükséges, amibe belefér maga a notebook,és
a notebookhoz szállított tápegység.

. Dokkoló (160 db); A fenti konfigurációhoz a notebook dokkolóportján csatlakozó
dokkoló, melyen minimum 2 db USB 2.0 és 1 darab D-SUB vagy DVI vagy DisplayPort
vagy HDMlcsatlakozó, Ethernet hálózati csatlakozás van, valamint Kensington zár
használat lehetséges, valamint a notebook töltése a dokkolón keresztül történik.

. Billentyűzet; (160 db) magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos, USB

. Egér: (160 db) Optikai, USB

Prémium notebook konfiguráció, 50 db:
Az ajánlatban az alábbi műszaki feltételeknek megfelelő eszközöknek vagy azzal
egyenértékű megoldásoknak kell szerepelniük:

. Méret; minimum 14” kijelzővel rendelkezőeszköz ajánlható

. Processzor: Legalább 4 thread kezelése (4 core, vagy 2 corehyperthreadinggel),
magonként legalább 2.5 GHz, legalább 3 MB cache (például Intel Core I5-3210m)

. Memória: minimum 4 GB, további bővítési lehetőség 8 GB-ra modul csere nélkül

. Biztonsági funkciók: TPM 1.2 chip szükséges

. Belső diszk: minimum 128GB méretű SSD

. Belső optikai meghajtó; DVD-RW,

. Hálózati csatoló: minimum 1 darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet hálózati
csatoló.

. Hang; fülhallgatókimenettel rendelkező hangkártya szükséges, beépített
hangszóróval.

. Webkamera; rendelkezzen integrált webkamerával

. Akkumulátor: legalább 9 cellás

. Dokkoló csatlakozó: a notebook rendelkezzen dokkoló csatlakozóval.

. US3; Minimum 2 darab USB2.0 csatlakozó.

. Megjelenítés: Windows 7 Aero kompatibilis, min. 1366x768 felbontással és 24 bites
színmélységgel, Billentyűzet: magyar nyelvű billentyűzet, beépített világítással

. Egér; minimum Touch pad

. WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges.



. Video kimenet: D-SUB vagy DVI vagy DisplayPort vagy HDMlkimenet, amely
átalakítóval VGA D-Sub port csatlakozást biztosít.

. Wifi: 802.11 bIg/n és minimum Bluetooth 3.0 szabvány támogatása szükséges

. Energia felhasználás; az ajánlott eszköz Energy Star V5 minősítéssel kell
rendelkezzen.

. Menedzselhetőség: a szállítandó notebook hardver adatai a meglévő Microsoft System
Center Configuration Manager szoftverből lekérdezhető legyen.

. Operációs rendszeri támogatás: 32 és 64 bites Windows 7 Professional futtatása
biztosított kell, hogy legyen

. Driver-ek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 7
Prefessional (32- és 64-bit) kompatibilis gyártó, vagy a Microsoft által biztosított és
támogatott driver-rel és ezek biztosítása szükséges.

. Licencek: Microsoft Windows 7 Professional OEM HUN licenc

Egyéb, a notebookkal együtt szállítandó eszközök:

. Táska (50 db): Olyan méretű hordozó szükséges, amibe belefér maga a notebook, és
a notebookhoz szállított tápegység.

. Dokkoló (50 db): A fenti konfigurációhoz a notebook dokkolóportján csatlakozó
dokkoló, melyen minimum 2 db USB 2.0 és 1 darab D-SUB vagy DVI vagy DisplayPort
vagy HDMlcsatlakozó, Ethernet hálózati csatlakozás van, valamint Kensington zár
használat lehetséges, valamint a notebook töltése a dokkolón keresztül történik.

. Billentyűzet: (50 db) magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos, USB
Egér: (50 db) Optikai, USB

Monitor, 200 db:

. Képernyő mérete: minimum 21.5”

. Csatlakozók: a fenti konfigurációkhoz kapcsolható monitor

. Natív felbontás: minimálisan 1920x1080

. Válaszidő: max. 5ms

. Energiahatékonysági és ergonómiai megfelelés: minimum TCO 3.0

. Szükséges minimális kiegészítők:
o 1db szükséges videó kábel
o valamint 1 db tápcsatlakozó szállítása

1.4 Ajánlatkérő feladatai
Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja
az általa megadott helyszínre történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő
szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából.
Az objektumok területére, való beléptetés intézése a Megrendelő feladata. Vállalkozó a
szerződés megkötésekor átadja Megrendelő részére a szerződés teljesítése során
beléptetendők névsorát (név, anyja neve, születési hely, idő), a szerződés teljesítése
során névsorban bekövetkező esetleges változásról haladéktalanul értesíti Megrendelőt. A
kérelemhez Vállalkozónak nyilatkozatot kell csatolnia, melyben felelősséget vállal a
névsorban szereplő beléptetendő személyekért. A beléptetés esetleges megtagadásáért a
Megrendelőt sem anyagi, sem jogi következmény nem terheli.
Megrendelő kijelenti, hogy Vállalkozó dolgozói részére egyeztetés alapján biztosítja az
érintett területre történő belépést, valamint a munkavégzés folyamatosságának és az ott
tartózkodásnak a lehetőségét.
Megrendelő feladata házirendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira

vonatkozó rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése
Vállalkozóval.
Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.



2.sz melléklet

Megrendelt temiékek és szolgáltatások, valamint árlista

‚ ‘ ‘ . Nettó egységár Nettó összárMennyiseg ‚ ‚ Termektipusjele
Termek megnevezese (Ft) (Ft)

160db HP Probook 6470b üzleti 6470b 161 490 25 838 400
notebook

50db HP EliteBook847Op prémium 8470p 193110 9655500
notebook

210db Notebook táska HP Basic GY456AV 1 720 361 200

200db Monitor Benq GW2255 c3W2255 25 890 5 178 000

210db Dokkoló H P2012 90W A7E32AA 21 480 4 510 800

Összesen (nettó): 45 543 900
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Teljesítést Igazoló Bizonylat
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Készült

Rely: Dátum:

Jelen vannak:
Váflalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs (ezen T~ aláírója) (ezen T~ jóváhagyója)
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, hogy a esatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen Tm és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott e~éb devizában Devizanem: Erték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
~óteljesítési) garancia Ft: (dátum):

Megrendelő képviselőjel

Megrendelő képviselője2

‚vwu;nisz.bu NISZ Nem:eri [nfokoinmunik~nós S:olgMtató Z;irtkönien Működő R&vénytrsasú~
1081 Budapest, C~ktmai u. 3. Teleí~im ±36-1-459-4203 Fax: ±36-l-3Ű3-l~3

a Megrendelőnek.

Szállító képviselője

Ph Ph
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Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság Delta Systems Kft.

Cégiegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
01-09-882938

Adószám: 13978774-2-41 Uniós adószám: HU 13978774

Kapcsolattartó adatai

Név: Beosztás:

Telefonszám: E-mail cím:

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, H-1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla külciési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, H-1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Cég név: Delta Systems Kft.

Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, H-1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.

Számlavezető bank

Neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

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

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a nartnerre, ott IGEN-t) ______________________________

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIII/A. fejezet, 169.~.(h)]:
NEM
Fordított adózás [áfa tv.
169.~.(n)]: NEM
Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]: NEM

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
N EM

Önszámlázás [áfa tv. 169.5.(l)]:
NEM

Tevékenység alapján mentes [áfa
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM

Dátum: Budapest, 2013. io.íZ” S L
Cégszerű aláírás:

PH
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