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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. rész (Asztali munkaállomás)

.mely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörfjen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonaj u. 3.
Cégjegyzéksz~rn. Cg. 01-10-041633
Ádószám: 10585560-244
Bankszán-jjaszám: K&H 10403239-00027183~00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint Vevő, a továbbjalcban’ Vevő
másrészről a

EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék~~~~: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Banlcszámlaszám. 10918001 -0000005T22480037
Képviseletében eljár: Kucska Árpád vezérigazgató

és a

Flaxcom Holding Zártkörijen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi üt 53.
Cégjegyzék~~~rn: 01-10-045798
Adószám: 13985677242
Bankszámlaszám: 10300002-10580660-49020014
Képviseletében eljár. Fiarasztos Frigyes vezérigazgató

és a

NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szélchely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56.
Cégjegyzéksz~i~. 01-10-045730
Adószám: 14023059243
Bankszámlaszám: 10700024046841 03-S000000s
Képviseletében eljár: Dr. Máthé János István vezérigazgató

és az

R+R Periféria Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1106 Budapest, Fehér űt 10. 12. épület
Cégjegyzék~~~~: 01-09-566583
Adószám: 1222 1402-2-42
Bankszárnlaszái~: 101 02o86~688269o2.ooooooo5
Képviseletében eljár: Rajki Rudolf ügyvezető
és a
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Rufusz Computer Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2030 Erd, Retyezáti u. 46.
Cégjegyzékszám: 13-10-040860
Adószám: 13644545-2-13
Bankszámlaszám: 10102103-48795100-01004003
Képviseletében eljár: Fauszt Zoltán vezérigazgató

és a

Szintézis Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád üt 2.
Cégjegyzékszám: 08-10-001771
Adószám. 12890341-2-08
Bankszámlaszám: 10201006-50220698-00000000
Képviseletében eljár: Bognár Pál igazgatósági tag

és a

Tigra Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2
Cégjegyzékszám: 01-09-566107
Adószám: 12218778-2-42
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseletében eljár: Vertán György ügyvezető

mint Eladó, a továbbiakban: Eladó

(a Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) általTED 2017/S 2017/S 022-037059 ill. KE-l405/2017. számalatt, aközpontosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére SZGR--kliens oldali informatikai
eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész: Homogén kliens oldali ) tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a
Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).

KM azonosítószárna: KMO1O1-2OSZGRKI7
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10.
KM keretösszege: 40.000.000.000 forint ± Afa.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés
(a továbbiakban: Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen
szerződést aláíró Eladó, az EURO-ONE Számítástechnikai Zrt. a Szerződést — meghatalmazás
alapján — a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.
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A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért
egyetemleges felelősséget vállalnak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés
mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő —

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A Vevő „Kliens oldali tartalék eszközök beszerzése (asztali munkaállornás, laptop)”
tárgyú eljárásának 1. részében(Asztali munlcaállomás) Vevő megrendeli, az Eladó pedig
elvállalja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek
megfelelő, 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló
termékek szállítását.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az EURO ONE
Számítástechnikai Zrt. teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje:
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat jelen
szerződés aláírását követő 90 napig köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.
A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a
320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
(továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. * (3) bekezdése
szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Konn
rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon.

4. A teljesítés helye:

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a
termékekhez kapcsolódó dokumentumokat, Vevő 1106, Budapest, Maglódi út 6. szám, alatt
található telephelyére kell leszállítania.

5. A teljesítés módja

5.1. Eladó köteles Vevőszámára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket
szállítani a jelen szerződés 2. számú mellékeltében meghatározott mennyiségben, gyári
csomagolásban. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a
rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a
rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek
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részére elvégezni. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékeb~i annak rendeltetésszerű
használatához szükséges valamennyi tartozékot.

Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
- jótállás dokumentumai,
- a telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.

5.2. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az
angol nyelvű műszaki dokumentációt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani. A
telepítőkészlet és a műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható. A jótállásra
vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát, valamint a jótállás kezdő
időpontját és időtartamát.

5.3. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken, valamint a termék
csomagolásán. Eladónak a vonalkódot a terméken jól látható helyen, úgy kell elhelyeznie, hogy
annak üzemszerű működését ne zavarja és a terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb
azonosító jelzéseket ne takarja le. Eladónak a szerződés hatályba lépését követő második
munkanapon fel kell vennie a kapcsolatot Vevő kapcsolattartójával, a vonalkódok
rendelkezésre bocsátása érdekében.

5.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul Írásban
értesítenie kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen
pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak
alkalmazását.

5.5. Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt 2 munkanappal korábban írásban
értesíteni Vevőt a szállítás időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a szállítandó
termékek megnevezését, gyári számát és vonalkódját tartalmazó táblázatot, nem szerkeszthető
(pl. pdf) és szerkeszthető (p1. xls/xlsx) formátumban (a továbbiakban: kimutatás). Eladó a
termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg jelen pont szerinti kimutatását nem
küldi meg Vevő részére.

5.6. A jelen szerződés 5.6 pontja szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a
leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg, de
csak abban az esetben, ha a kimutatást Eladó megküldte Vevő részére. A szállítás és az átvételé
közötti időben a termékek őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.7. 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.

5.8. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, „Nyilatkozat Partner
Adatairól” című dokumentumot, melynek mintája jelen szerződés 5. számú mellékletében
található.
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5.9. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.10. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó
bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő)
alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más
személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138.
* (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

5.11. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési
kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.12. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt a tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

6. A fizetendő ellenérték:
Felek rögzítik, bogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg.

6.1. Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 2. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2. Eladót megillető díj teljes összege: 281.746.000,- Ft ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
kettőszáznyolevanegymilhó-hétszáznegyvenhatezer forint ± közbeszerzési díj ± általános
forgalmi adó.

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

6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a
kiszállítás díját, a jótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 2% ± általános forgalmi adó.

6.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen
szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok
semmilyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek:

7.1. Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban saját forrásból történő finanszírozás esetén az
előlegfizetést kizárja.
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7.2. Eladó ajelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra - a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. * (3) bekezdés alapján kiállított - számla ellenében jogosult, amit az Eladó a Vevő
által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít
ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó részenként egy-egy számla kiállítására jogosult.

7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat, melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete
tartaknazza.

7.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő postafiók
(1389 Budapest, PE t33.) címére küldi.

7.5. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ/TEÁOR
számát

b) Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételének napjától számított 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
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. ~ szerinti előírásoknak.

7.6. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben a számla
tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla
beérkezésének napjától számítódik. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy
bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének a határideje.

7.7. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi
kamatot fizet az Eladónak.

7.8. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (I) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű
Eladó köteles az egyedi szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra
vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.

7.9. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell
alkalmazni.

7.10. Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

7.11. A számlához a Kbt. 135. ~ (I) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A
számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.



7.12. Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1. Vevő a jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket és dokumentumokat átadás-
átvételi eljárás keretében a jelen szerződés 4.6 pontjában meghatározottak szerinti értesítést
követően, a teljesítés helyén veszi át hétfótől-csütörtökig 9:00-l 6:00 óra között, pénteken 9:00-
13:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja
le a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A
szállítás és az átvétel közötti időben a termékek őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.

8.2. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken
a vonalkódot jól látható helyen (pl. a monitor hátoldalán) Úgy kell elhelyeznie, hogy az az
üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne
takarja le.

8.3. Eladónak jelen szerződés aláírását követő két munkanapon belül fel kell vennie a
kapcsolatot Vevő jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával és
egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (Pl.
vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége).

8.4.
8.5. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat
kell rögzíteni:

- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus), példányszám (dokumentum

esetében),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal

kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Vevői elvárások meghatározása,
- Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
- az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány,

gyáiszám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel
megtagadásának az indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,

- Felek képviselőinek aláírása.

Az átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok

8.6. Eladó az 5.5 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xlsl.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült
kimutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- termék megnevezése,
- termék gyári száma,
- termék vonalkódjának száma.



Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást
nem küldi meg Vevőnek.

8.7.
8.8. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

8.9. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett

mennyiséggel,
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szerződés 5.6 pontjában meghatározott

kimutatásban feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó a jelen szerződés 1. számú mellékletében megadott termékeket szállította

e le (szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám szerint),
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.2-5.4. pontjában meghatározott

előírásoknak,
8.10. Vevő a sikeres átvételt a sikeres átvételről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv és a
szállítólevél aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének
valamint jelen szerződés azonosító számának), melynek egy példányát az átadás-átvételi
jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.

8.11. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett

mennyiséggel,
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szerződés 5.6 pontjában

meghatározott kimutatásban feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó nem a jelen szerződés 1. számú mellékletében megadott termékeket

szállította-e le (szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám
szerint),

- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.2-5.4 pontjában
meghatározott előírásoknak,

8.12. 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, amelynek átvételét

Vevő megtagadta,
- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges

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

8.13. Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le,
melyre a 8.5-8.8. pont rendelkezéseit kell megfelelően, alkalmazni azzal, hogy az ismételt
átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi
átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult
elállni a szerződéstől.

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



következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha ajelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult.

9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átvételt igazoló
szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 15 napon belül Vevő, jogszerű
teljesítés esetén kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3.
számú melléklete tartalmazza). A Teljesítést Igazoló Bizonylaton egyértelműen rögzíteni kell
a jótállási idő kezdetét.

9.3. Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben
meghatározott dokumentumokat Eladó le nem szállítja, teljeskörűen át nem adja.

9.4. Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni)
a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő a portálon 5 napon belül köteles
visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés
nem felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a
visszaigazolást, akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat
státuszát.

9.5. Vevőnek - az eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt
rögzíteni a portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a KM-ben meghatározottak
szerinti jótállást vállal. A jótállási idő kezdete valamennyi szállítandó termék esetében a
sikereres mennyiségi átvételéről készült átadás-átvételi jegyzőkönyv

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

10.3. Vevő hibabejelentését munkanapokon, munkaidőben hétfótől csütörtökig 08:00 és
16:50 óra között, pénteken 8:00-14.20 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén,
írásban teheti meg:

E-mail cím: help@euroone.hu

Telefonszám: ±36 1 358-6333

10.4. Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 4 órán belül írásban
(faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.
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10.5. A meghibásodásra vonatkozó hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

- hibát bejelentő személy neve, beosztása,
- meghibásodott tennék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkódszám),
- észlelt hibajelenség leírása
- hibabejelentés száma, időpontja
- meghibásodás helyszíne

10.6. Eladónak a hibabejelentést követő I munkanapon belül vissza kell igazoinia a
hibabejelentést Vevő azon elérhetőségén, melyen a hibabejelentést megtette.

102. A meghibásodott eszközöket Eladónak cl kell szállítania és ajavítást saját telephelyén
kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul működő eszközöket vissza kell szállítania arra a
telephelyre, ahonnan eredetileg elszállította. A bejelentéstől számított 5 munkanapon belül meg
kell történnie a meghibásodott eszközök elszállításának. A bejelentéstől számított 15
munkanapon belül Eladó köteles visszaszállítani a megjavított és hibátlanul működő eszközt

10.8. Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható,
Eladó köteles a meghibásodott termék helyett új, legalább a meghibásodott termékkel azonos
gyártmányú, azonos típusú, azonos paraméterekkel rendelkező terméket adni Vevőnek a
szerződésben megjelölt teljesítési helyen, hibajavítási időben. A kicserélt új eszköz/alkatrész (a
továbbiakban: eszköz) Vevő tulajdonába, a kicserélt hibás eszköz Eladó tulajdonába kerül. Az
Új eszköz jótállására jelen (10.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A jótállás keretében
kicserélt eszköz jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számítandó, de nem lehet
rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje.

10.9. A megjavított, illetve új eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek
keretében meggyőződik arról, bogy a hiba kijavítása megtörtént-e, illetve az Új termék
megfelel-e a 10.8 pontban meghatározott követelményeknek. A hibajavítás átvételét Vevő a
10.10. pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.

10.10. Eladó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:

- a megjavított termékazonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy
azon termékazonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett
új tennék kerül átadásra, az új termék 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,
- Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.11. Vevő - döntése szerint - a fent leírt, Eladó bevonásával történő hibajavítási folyamat
helyett jogosult a termékekre vonatkozó garanciát közvetlenül a gyártói szervizben
érvényesíteni.
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10.12. Amennyiben Eladó Olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10.13. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — Így különösen
ajavítás díját, a hibajavításhoz szükséges alkatrészek, eszközök biztosítását és azok költségét,
kiszállási díjat, helyszíni hibaelhárítás költségét, szállítási költséget — Eladó viseli.

10.14. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi
termék teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy
jogosított. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így
különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga,
szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait
korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott
felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a
valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének
fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.15. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből
következően szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog
megsértése miatt, illetve egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó
pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén
minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését
magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden olyan kárát, amely őt Eladó
valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig, olyan okból, amiért
Eladó felelős jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve
dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó — az erre okot adó körülmény
jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően — késedelmi, hibás teljesítési
vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

11.2. A 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 %. A késedelmi kötbér
alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

11.3. A 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 a kötbéralap 20 %-a. A hibás
teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség

11.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.
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11.5. Felek rögzítik, hogy f~gyelemme1 a KIvI X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap
tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból
visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

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

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés
miatti kötbár mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével ás
kizárólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés
módosításra vonatkozó előirásaira.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
e) jelen szerződés 10.14. ás 13.5. pontjában szabályozott esetekben,
d) Eladó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta cl.

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

12.6. Az azonnali hatályú feknondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.
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12.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon -‚ ha

a) az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. * (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
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 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.

13. Titoktartás

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

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában,
amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogyjelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak
át Vevőnek.

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért ás tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
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14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

14.2.

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bániielyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
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Neve: Cséri László
Beosztása: Igénykezelési és tartalékkészlet

gazdálkodási csoport koordinátor
Telefonszáma: +36-1-795-2855
Mobiltelefon száma: ±36-30-182-1707
e-mail címe: it~zcs(?1~nisz.hu
Neve: Szabóné Ónódi Tünde
Beosztása: eszköz-és raktárnyilvántartó
Telefonszáma: +36-1-795-1883
Mobiltelefon száma: ±36-70-778-8199
e-mail címe: niszkozpontiraktar~ü~nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Molnár Róbert
Beosztása: projekt menedzser
Levelezési címe: 1145 Budapest, Újvilág a 50-52.
Telefonszáma: ±36 1 358-6421
Mobiltelefon száma: ±36 20 261-9066
e-mail címe: moktar.robert@euroone.hu

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:

Vevő részéről teljesítés igazolására
jogosult
Neve: Ovári Anita
Beosztása: eszközgazdálkodási osztályvezető
Telefonszáma: ±36-l -896-3956
Mobiltelefon száma: ±36-30-206-8967
c-mail címe: ovari.anita(~nisz.hu

Neve: Cséri László
Beosztása: csoport koordinátor
Telefonszáma; ±3617952855
Mobiltelefon száma; ±36301821707
e-mail címe: cseri.laszlo@nisz.hu



szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem
jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

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

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

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint a 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.

15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedehnes teljesítés vagy
meghiúsulás vis maior eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák
vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszemiyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények,

mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny,

polgárháború és terrorcselekmények;
I) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
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15.4. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amemiyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől Írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
major miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Eladó köteles a jelen szerződés 4. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot
kitölteni és a szerződéskötésig Vevő részére átadni.

16.2. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
ér inti.

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

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

16.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.

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

16.7. 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 a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról
is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz
kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes.

16.8. Jelen szerződés fószövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
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16.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött
fent hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

I. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
5.számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt „.5” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2018. május ~2 3 z.c \ L w~ L4.

~.................. ~I.:
Szabó Zoltán Attila Kucska ád

vezérigazgató vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Zártkörűen Működő Részvénytársaság Eladó
Vevo
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1. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás
1. rész:

Standard asztali munkaállomás eszköz műszaki leírása

Általános elvárások
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek,
amelyet a szállítás során, amennyiben Ajánlatkérő külön kéri, a nyerte Ajánlattevőnek igazolnia
kell.

Az Ajánlattevő ajánlatában a hatályos magyarországi szabványok és előírások
figyelembevételével, a jelen műszaki leírásban meghatározott feltételeknek megfelelő
eszközöknek ás megoldásoknak kell szerepelniük.

Az Ajánlatkérő az eszközök valamennyi paraméterének meghatározásánál azt vette figyelembe,
bogy azok üzleti célú felhasználásra kerülnek.

. A szállításra kerülő PC-knek azonos BIOS-sal/firmware-el és BIOS/firmware verzióval
kell rendelkezniük.

. A szállításra kerülő PC-knek azonos fizikai kiépítéssel kell rendelkezniük (p1.: a
beszerelésre kerülő egyéb alkatrészek (hálókártya, VGA kártya) ugyan arra a portra és
csatlakozóra kerüljenek.

. A szállításra kerülő PC-knek azonos alkatrészekből kell összeszerelni (p1.: alaplap,
CPU, hálókártya, VGA kártya).

. A szállításra kerülő PC-kbe szerelt alkatrészeknek azonos BIOS-sal/firmware-el ás
BIOS/firmware verzióval kell rendelkezniük.

. A szállításra kerülő PC-knek és a vele szállított alkatrészeknek a garancia érvényesítése
egységesen és egyben kezelhető legyen.

. A szállításra kerülő PC-knek egyedi azonosítóval kell rendelkezniük.

Elvárt jótállási idő: legalább 36 hónap minden komponensre

. Forma: SFF kialakítás

. Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére képes legyen, legalább valós 4
core-ral rendelkezzen A Spec.org mérései alapján a CINT2006 teszten elért legalább
átlag 63 Baseline pontérték, CINT2006 Rate teszten elért legalább átlag 186 Baseline
pontérték, illetve a CFP2006 teszten elért legalább átlag 97 Baseline pontérték,
valamint a CFP2006 rates teszten elért legalább átlag 186 Baseline pontérték.
(például: INTEL i5-6500)

. Memória: minimum 4 GB DDR4, legalább 2133MHz tartalmazzon, további bővítési
lehetőséggel rendelkezzen 32 GB-ra

. Belső adattároló: minimum 500GB méretű HDD, amely legalább 75 lOPS sebességű,
a csatolófelület adatátvitele legkevesebb 6Gbit/s, továbbá az adathordozónak a Serial
ATA O portra kell csatlakoznia
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. Optikai meghajtó: beépített, Slim kivitelű DVD-olvasó

. Tápegység: maximum 180W, hatásfoka 82%, aktív PFC

. Gyártóazonos porszűrő a házba beépítve
‘ Chipset: H270
o Hálózati csatoló: legkevesebb I darab, minimum IGbit/s sebességű Ethernet (R145) hálózati

csatoló felület, PXE boot képesség
. Hang: CTIA headset támogatású combo-jack kimenettel rendelkezzen
‘ USB: legalább 6db USB és ebből minimum 4db USB3.0 amiből legalább 2db a

számítógép elején helyezkedjen el
. Bővítési lehetőség: minimum 1db PCIE3.0 alacsony profilú csatlakozó
‘ Külső megjelenítő csatlakozás: 2 kijelző egyidejű csatlakozását lehetővé tevő

konilguráció, extended desktop üzemmód támogatása, minimum 1db D-SUB és
minimum 1db DisplayPort digitális csatlakozó szükséges

. Megjelenítés: minimálisan I 920x1 080 felbontás és 24 bites színmélység
lehetőségének támogatása

. Biztonsági funkciók: TPM security chip szükséges (TPMI.2 vagy TPM2.0 támogatással).

. WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges
‘ Energia hatékonyság: ENERGY STAR I EPEAT minősítés
. BIOS/UEFI: UEFI és Legacy boot funkció támogatása; Támogatott operációs rendszer

alól, a bios/uefl &issíthető, illetve bios/uefl konfigurációmódosítás végrehajtható
legyen uiittatással (segédprogrammal vagy standalone); Egységes típus (model)
azonosítással és darabonként egyedi azonosítóval (pld: UUID vagy GUID) kell
rendelkeznie

. Menedzselhetőség: biztosítani kell a System Center Configuration Manager 2007,
2012 alatti menedzselhetőséget (tömeges központi OS telepítés, szoüver&issítések
kezelése, konűguráció felügyelete, konfigurációkezelés, leltárinformációk (HW, SW),
alkalmazásfelügyelet)

. Operációs rendszer támogatás: 32 és 64 bites Windows 7, Windows 8.1 és Windows
10 Enterprise futtatása biztosított kell, hogy legyen

. Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 7,
Windows 8.1 és Windows 10 Enterprise (32 és 64 bit) kompatibilis Microsoft vagy a
gyártó által biztosított és támogatott driverrel. Az operációs rendszerbe beépített
driveren kívül, az összes meghajtó progranmak elérhetőnek kell lennie az interneten a
gyártói oldalon.

‘ Szállítandó Licence: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit HUN OEM vagy ezzel
egyenértékű

. A tápcsatlakozó kábel a gyártó által mellékelt, amely lehetővé teszi az eszköz
elektromos hálózathoz való közvetlen (CEE7I7) csatlakoztatást és működést

. Biztonsági foglalat: „US5327752A Computer equipment lock” szabadalomban jelzett
eszközhöz illeszkedő biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen

. Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét)

. Méret: maximum 30x27x9,5cm (térfogat max. 8L)
‘ Súly: Maximum 4,6kg
o Csak hivatalos gyártói támogatással rendelkező termék ajánlható!
. Meghibásodott merevlemez garanciális cseréje esetén a l-EDD megtartásának lehetősége

biztonsági okokból

Az eayenértékűséa minimális feltételei a szállítandó Operációs Rendszer esetén:
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• Windows alapú alkalmazások külön emuláció nélküli futtatási lehetősége
. 32 és 64 bites programok futtatási lehetősége
• 32 és 48 bites színmélységek támogatása
. 256 logikai processzor támogatása
. SSD támogatás, gyorsítás, particionálás támogatás
. Virtual Hard Disk (VHD) formátumok natív kezelése (Ajánlatkérő meglévő upgrade

joga alapján Enterprise vagy Ultimate verzióval)
‘ Felhasználói fiókok felügyelete
‘ Hordozható meghajtók tartalmának titkosítása BitLockerrel (Ajánlatkérő meglévő

upgrade joga alapján Enterprise vagy Ultimate verzióval)

Az Ajánlattevő ajánlatában csak azonos gyártótól származó, azonos típusú Asztali
munkaállomásokat ajánlhat meg, amelyek teljesen megegyező kiépítésűek és azonos
BIOSJUEEI/Firmware verzióval rendelkeznek.

Az eaves Asztali munkaállomással eaviitt száHítandó periféria eszközök:

Billentyűzet
Elvárt jótállási idő: legalább 12 hónap

. Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos

. Vezetékes, legalább l.8m hosszúságú USB A esatlakozóval ellátott

. Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében párhuzamos egyenes irányú

. Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoftvert ne igényeljen Windows 7,
8.1, 10 esetén

‘ Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét)

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú, az Asztali
munkaállomásokkal együtt szállítandó Billentyűzeteket ajánlhat meg.

Egér
Elvárt jótállási idő: legalább 12 hónap

• Optikai, legalább l,Sm hosszúságú vezetékes USB A csatlakozású
o 2 alap gombbal és scroll görgővel szerelt gombbal rendelkezzen
. Felbontás legalább 1000 dpi
. Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoftvert ne igényeljen Windows 7,

8.1, 10 esetén
. Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét)

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú, az Asztali
munkaállomásokkal együtt szállítandó Egereket ajánlhat meg.
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2.számú melléklet

Megrendelt termék- és árJista

a nyilvántartási Számú
szerződéshez

Meny- Nettó . Szállj- Jótáflási
KEF kód (Termékazonosító) Termék (szolgáltatás) megnevezése nyiség egységár Netto tási Idő Időösszár (Ft)(db) (Ft) (nap) (hónap)

HP ProDesk 400 keskeny kivitelű kis helyigényű asztali számítógép, további 1574 69607 109561418 120 12SZGRK-PC1_H-1 70322 opciós termék megvásárlása szükséges lehet
SZGRK-PC1CPU2_H-170322 HP Intel 6. generációs i5 processzor, önállóan nem rendelhető 1 574 59 519 93 682 906 120 12
SZGRK-PC1HDD1_H-170322 HP 500GB HDD, önállóan nem rendelhető 1 574 10 002 15 743 148 120 12
SZGRK-PC1RAM1H-170322 HP 4GB DDR4, önállóan nem rendelhető 1 574 6 898 10 857 452 120 12
SZGRK-PC1ODD_H-170322 HP optikai disk drive, önállóan nem rendelhető 1 574 4 307 6 779 218 120 12
SzGRK-PC1GAR3H-170322 HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD) 1 574 7 638 12 022 212 120 36
SZGRK-PC1 HDDMT3_H- HP HDD, SSD megtartás 3 év időtartam 1 574 11 233 17 680 742 120 36170322
SZGRK-NB1BIL1_H-1 70322 HP magyar kiosztású külső USB billentyűzet, önállóan nem rendelhető 1 574 6 300 9 916 200 120 12
SzGRK-NB1EGE1H-170322 HP 3 gombos USB egér, önállóan nem rendelhető 1 574 3 496 5 502 704 120 12

Összesen ár (nettó) 179 000 281 746 000
Közbeszerzési díj (2%) 5 634 920

ÁFA (25%) 77 592 848
Bruttó összesen (Ft) 364 973 768

Dátum ‚ 20

Megrendelő: Pénzügyi ellenjegyző
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3. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

MIE-75913/5

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

Hely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírája) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti lnfokommunikációs
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 ás 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 meghatározottegyéb devizában Devizanem: ) Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

+36 1 459 4200 ~ irifo@nisz.hu nis~hu
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4. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzékszám: 01-10.041733
Adószám: 10649297.2-44
Képviseletében eljár: Kucska Árpád vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt EURO ONE Számítástechnikai Zrt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul Írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2018. .r~

ucska ‘ ád
~rI~r~

yezer1ga!gato~
EURO OjJEszámításwdhni4ai Zrt.

. &.~.

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külfbldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy kül~ldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszirozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és azosztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külfZ5ldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bírójogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettekintetében a ha), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c,) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb,) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkezaek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettagállamában vagyolyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséröl szóló egyezménye van;
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5. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

• NISZ
NEMZETI INFOMOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MIE-75910/A/5
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO
ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő ONE Számítástechnikai Zrt.
Részvénytársaság
c~gj~egyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-041733

Adószám: 10649297-2-44 Uniós adószám: HU10649297
Kapcsolattartó adatai
Név: Molnár Róbert Beosztás: projekt menedzser

Telefonszám: 06-1-358-6421 E-mail cím: Molnar.robert@euroone.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Megrendelő partner esetében a következőket is Id kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Szamlazasi cim (oiszag zrany~toszam varos utca hazszam)
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank
Bankszámla száma: 10918001-00000057- Bankszámla devizaneme: HUF
22480037
Kulonos adozasra vonatkozo mforniaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az irrelevans
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, 1 69.*.(h)]: Nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. Nem

fejezet, 169. ~.(p,g 3]: Nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.*.(n)]: Nem fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: Nem
Milyen tevékenység alapján: - Milyen tevékenység alapján: -

ICkTA [2012. évi CXLVII. IUVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: Nem törvény]: Nem Nem

Dátum:.&~ 2!fl4~ 2),

Cégszerű aláírás:

‘
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