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SZÁLLíTÁSI

amely létrejött egyrészről
10352,

székhely:

Adószám:

1124

a Magyar Kereskedelmi
Budapest,

15329657-2-43,

továbbiakban

SZERZŐDÉS

Németvölgyi

képviseli:Kállayné

Engedélyezési
út 37-39.,

dr. Csik

Hivatal

(KEF azonosító:

Államháztatrási

Ildikó,

főigazgató),

azonosító:
mint

226176

megrendelő

(a

Megrendelő),

másrészről a Delta Systems

Kft.

u. 39-53. céget nyilvántartó

(KEF azonosító:

cégbíróság

882938 adószám: 13978774-2-41

200224, székhely:

neve: Fővárosi Törvényszék

1033 Budapest,
Cégbírósága

39-53. céget nyilvántartó cégbíróság

a HUMANsoft

Kft.

10239025-2-44

neve: Fővárosi Törvényszék

01-09-

Cégbírósága

u.

Cg: 01-09-882940

képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető), és

(KEF azonosító:

nyilvántartó cégbíróság

Cg.:

képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető)

a Delta Services Kft. (KEF azonosító: 200225, székhely: 1033 Budapest, Szentendrei

adószám: 13978798-2-41

Szentendrei

100032, székhely:

neve: Fővárosi Törvényszék

1037 Budapest,

Cégbírósága

Montevideo

Cg.: 01-09-062054

u. 8. céget
adószám:

képviseli: Szűcs Norbert ügyvezető),

mint Szállító (a továbbiakban:

Szállító) között (a továbbiakban:

Felek) alulírott helyen és napon az

alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogya

Közbeszerzési

és Ellátási Főigazgatóság

(KEF), (továbbiakban:

Beszerző)

által TED 2013/S 81-136374 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett
és önként csatlakozó
kapcsolódó
központosított

intézmények

szolgáltatások

részére "Hálózati

teljesítése

közbeszerzési

aktív és passzív

2013" 1. rész: "Homogén

keretmegállapodásos

Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás

eljárás

első

kategória"
része

jött létre (továbbiakban:

KM azonosítószáma:

KM0101-10NETH13

KM aláírásának dátuma:

2013. szeptember

KM időbeli hatálya:

2013. szeptember 16. - 2017. szeptember 16.

KM keretösszege:

11.000.000.000

16.

Ft + ÁFA

eszközök

KM)

szállítása

és

tárgyban lefolytatott
eredményeképpen

a

MKEH ikt.sz.: MKEH-INFj00099-003j2014
Delta Systems Kft. ikt.sz.: 142SN023j15

2.

A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keretmegállapodásos
hivatkozott

KM tárgyát

megvalósítására

képező

termékekre/szolgáltatásokra

jött létre a lefolytatott

alapján Megrendelő

megrendeli,

termékek/szolgáltatások
A jelen szerződésben

eljárás 2. része eredményeképpen,

közbeszerzési

vonatkozó

eljárás

tekintetében.

igénye

A jelen szerződés
nevesített

szállítását.
meghatározott szállítást és számlakiállítást

A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötéstől

5.

A teljesítés helye: 1124 Budapest, Németvölgyi

6.

A jótállás kezdete: a teljesítés időpont ja.

7.

A fizetendő ellenérték:

a Delta Systems Kft. teljesíti.

számított 30 munkanap

út 37-39.

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások
1. számú mellékletben
esetén)

- beszerzési

a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben

4.

eszközök

a Megrendelő - a

meghatározott

tartalmazza

szerződéses

a behozatallal,

szállítását/teljesítését

árakon teljesíti. A szerződéses

a forgalomba

hozatállal

adót, valamint a közbeszerzési

díjat. A közbeszerzési

ár (termékek,

kapcsolatban

összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza

az

felmerülő

az általános forgalmi

díj alapja a Megrendelő általi beszerzések

általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

8.

Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének
Ptk.

§ (1)-(3)

6: 130.

kézhezvételétől
elismerésétől

Intézmény által
bekezdésében

számított

30 napon

történö

meghatározott

belül történik.

az igazolt teljesítést

szabályok

szerint,

a

követően, a

számla

A Szállító köteles a számlát

igazolt

a teljesítés

számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlán

csak a jelen keretmegállapodás

8.1. A Szállító
megvalósuló

8.2. Késedelmes

hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

a keretmegállapodás
beszerzés

engedményezheti

során

3. számú
az

melléklete

egyedi

szerint

szerződésből

lebonyolított
eredő

eljárás alapján

követelését

nem

harmadik személyre.

fizetés esetén az Intézmény a 6: 155. § (2) bekezdése

mértékű késedelmi kamatot fizet aSzállítónak.

Cl/'

kiegyenlítése

szerint meghatározott
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8.3. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleg et nem kérhet, és az előre fizetés sem
megengedett,

kivéve a 4/2011.

támogatásból

megvalósuló

államháztartásról

(1. 28.)

beszerzéseket

érintő

szóló törvény végrehajtásáról

foglalt szállítói finanszírozás
szállító a közbeszerzési

szabályozott,

szállítói

Európai Uniós

előlegfizetés

szóló 368/2011.

esetét.

Az

(XII. 31.) Korm. rendelet

a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1 b) bekezdésében

77.§ (1a) bekezdése értelmében

alkalmazása

esetén a közbeszerzési

eljárás során kiválasztott

eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható

a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás

9.

Korm. rendeletben

összegének

10%-

kötelezettsége alól.

Szerződésszegés:
Szállító köteles késedelmi,

valamint hibás teljesítési

kötbér fizetését vállalni a KM X.2.1. pontja

alapján.
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen

vagy hibásan teljesített termék nettó vételára

illetve szolgáltatás nettó díja.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától
napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától
napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.

10. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen

szerződésben

kapcsolatos
rendelkezései,

nem

ellentmondás
továbbá

szabályozott

esetén

a

Magyarország

szerződés a KM-ban meghatározottakkal

Jelen szerződés elválaszthatatlan

kérdésekben,

hivatkozott

KM,

mindenkor

valamint
illetve

hatályos

annak

KM, és az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Megrendelt termék - és árlista

a

teljesítéssei

mellékletei,

vonatkozó

jogszabályai

ellentétes rendelkezéseket

részét képezi aBeszerző

bármely,

és a Szállító

irányadók.

Jelen

nem tartalmazhat.

között létrejött fent hivatkozott
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A szerződést a felek áttanulmányozás

és értelmezés

után, mint szándékukkal

mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag

Dátum: Budapest, 2015. április

9.

és ügyleti akaratukkal

írják alá.

Budapest, 2015. április 9.

Szállító

Megrendelő

Defta Systema Kft.

rv. '\

j.J.,

1033 Budapest,
Szentendrei úl 39·53
. . 13978774·2·d1

&:kJ ~.

'!["~"""""""""""""""""\'

Szűcs Norbert

Kállayné dr. Csik Ildikó

ügyvezető
közös ajánlattevők

Ellenjegyző

Gaál Zita Kinga
Gazdasági igazgató

meghatalmazott

képviselője
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1.sz. melléklet
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal "Hálózati kellékanyagok
beszerzése 2015." tárgyú közbeszerzési eljárásban számítási segédlet a nettó
ajánlati ár számításához
Megnevezés

Termékazonosító

Menny.

Me

*Nettó
ajánlati
egységár
Ftldb

*Nettó
ajánlati
összérték
Ft

KEN-C6-U-005

Giga + patch kábel UTP, Cat.6-0,5 m

500

db

250

125000

KEN-C6-U-010

Giga + patch kábel UTP, Cat.6-1 m

500

db

388

194000

KEN-C6-U-015

Giga + patch kábel UTP, Cat.6-1,5 m

500

db

415

207500

KEN-C6-U-050

Giga + patch kábel UTP, Cat.6-5 m

40

db

663

26520

100-335

UTP CAT6 patch kábel 10 méteres LSOH
köpennyel szürke

40

db

1 820

72 800

100-336

UTP CAT6 patch kábel 15 méteres LSOH
köpennyel szürke

40

db

2792

111 680

100-337

UTP CAT6 patch kábel 20 méteres LSOH
köpennyel szürke

40

db

3648

145920
883420 Ft

Osszesen:

Kelt: Budapest, 2015. április 9.

Szállító

Megrendelő

~
J..!. ~~
-1_
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SL

~
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..................................•

Delta Systems Kft.
1033~~·53
Adószám 13978774-2-4'

Szűcs Norbert
ügyvezető
közös ajánlattevők

Ellenjegyző

IV?

.......................... ~
Gaál Zita Kinga
Gazdasági igazgató

.

meghatalmazott

képviselője

