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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

Szerződés nyilvántartási szám tQ49~4.~ ‚

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Eladó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám:
10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban:
Vevő),

másrészről

1. az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest,
Újvilág utca 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
Cg.: 01-10-041733, adószám: 10649297-2-44, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató), és

2. a FLAXCOM HOLDIG Zrt. (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest Mogyoródi út
53., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-
045798, adószám: 13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató), és

3. a NETvisor Zrt. (KEF azonosító: 200161, székhely 1119 Budapest, Petzvál J. u. 56., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-10-045730,
adószám: 14023059-2-43, képviseli: Dr. Máthé János vezérigazgató), és

4. az R+R Periféria Kft. (KEF azonosító: 100209, székhely: 1106 Budapest, Fehér ót 10. 12. ép.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-566583,
adószám: 12221402-2-42, képviseli: Rajki Rudolf ügyvezető), és

5. a Rufusz Computer Informatika Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti
u. 46., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.:
13-10-040860, adószá m: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató), és

6. a Szintézis Zrt. (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Győri Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 08-10-001771, adószám:
12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag), és

7. a TIGRA Kft. (KEF azonosító: 100150, székhely: 1145 Budapest Törökőr u. 2., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 01-09-566107, „

adószám: 12218778-2-42, képviseli: Vertán György ügyvezető)

1 A végleges szerzödés tarta’mazza.
~z~gn~lom
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(a továbbiakban: Eladó) (a Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés létrejöttének előzményei

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/5022-037059 (KÉ-1405/2017) szám alatt a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „SZGR -

kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kliens oldali
informatikai eszközök beszerzése) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Eladó között
keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma: KMO1O1-2057GRK17
KM aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2020. július 10.
KM keretösszege: 40 000 000 000,- Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a
hivatkozott KM tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására
jött létre. „ICT tartalékeszköz beszerzés Ill.” „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök
beszerzése” tárgyban (1. rész Homogén kilens oldali informatikai eszközök beszerzése) tárgyú
eljárás eredményeként jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelő, a 2. számú
mellékletben nevesített termékek szállítását és kapcsolódó szolgáltatások nyújtását.

2.2. A szerződés keretében szállítandó termékek megnevezését, mennyiségét, egységárát,
árát a szerződés 2. számú melléklete tartalmazza (Megrendelt termék és árlista). A szerződés
keretében Eladónak át kell adnia a szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat)
továbbá el kell látnia a kapcsolódó szolgáltatásokat.

2.3. A jelen szerződésben meghatározottak Eladó általi teljesítését és a számlakiállítást az
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. teljesíti.

2.4. Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja a jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben nevesített termékeket továbbá
ellátja a kapcsolódó szolgáltatásokat (kapcsolódó szolgáltatások: a műszaki leírás S. fejezete
szerint).

3. A szerződés hatályba lépése, teljesítési határideje
Szignálom

dr Murányi Réka
jogi előadó
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3.1. Jelen szerződés az alábbiak szerint lép hatályba:

3.2. Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Vevő már rendelkezik a
320/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. 5(1) bekezdésének a) vagy
b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a Rendelet 13. 5 (3) bekezdése
szerinti eset körülményei fennállnak, úgy jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírással
lép hatályba. A Záró Tanúsítvány meglétéről vagy hiányáról Vevő a szerződés aláírásakor
tájékoztatja Vállalkozót.

3.3. Amennyiben a Szerződés mindkét fél által történő aláíráskor Vevő még nem rendelkezik a
Rendelet 13. 5(1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal úgy a hatályba
lépés feltétele a Rendelet 13. 5 (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány (a
továbbiakban: Záró Tanúsítvány) megszerzése. Vevő, a Záró Tanúsítvány kézhez vételéről
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles elektronikus levélben értesíteni
Vállalkozót. A szerződés ebben az esetben az erről szóló értesítést követő 2. munkanapon lép
hatályba.

3.4. A 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. 5(3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a
záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. 5 (1)
bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő munkanapon.

3.5. Felek a szerződést határozott időre, annak hatálybalépésétől számított legfeljebb 90
napra kötik azzal, hogy mindkét fél szerződésszerű teljesítésével is megszűnik.

3.6. Eladónak jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben
nevesített eszközöket jelen szerződés hatályba lépését követő 25 munkanapon belül kell
leszállítania és Vevőnek átadnia. A Vevő részteljesítést nem, de előteljesítést elfogad.

4. A teljesítés helye

4.1. Az eszközök mennyiségi átvételének helyszíne: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

4.2. A Vevő fenntartja magának a lehetőséget, hogy a teljesítés helye módosulhat más
Budapest közigazgatási határain belül található helyszínre. Felek a Kbt. 141. 5(4) bekezdés a)
pontja szerinti módosításnak tekintik a teljesítés helyének Budapesten belüli módosulását,
amely nem igényel szerződésmódosítást.

4.3. Vevő teljesítés helyének esetleges módosulásáról írásban tájékoztatja az Eladót.

5. A termékek szállítására ás átvételére vonatkozó előírások

Sz~gnáIom
dr Murányi Réka
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5.1. Vevő a jelen szerződés 3.6. pontjában meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi és minőségi átvételből áll.

5.2. Eladó az eszközöket Új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban, vonalkóddal, leltárszámmal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles a
termékeket Úgy csomagolni, bogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

5.3. Eladó valamennyi termékhez köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges
valamennyi dokumentumot, Így különösen kezelési (használati) Útmutatót, forgalomba
hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást Vevő részére
átadni, illetőleg elektronikus Úton Vevő számára elérhetővé tenni. Az Eladó minden
dokumentumot angol vagy magyar nyelven köteles rendelkezésre bocsátani. Amennyiben az
eszközökre vonatkozóan lehetséges - át kell adnia Vevő részére adathordozón vagy
elektronikus Úton a kapcsolattartó 13.1 pontban meghatározott e-mail címére 1 db driver
telepítő készletet és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt.

5.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges vonalkódos,
leltárszámos egyedi azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken,
valamint a termék csomagolásán. Eladónak a vonalkódot a terméken jól látható helyen (p1. a
termék teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működését ne zavarja és a
terméken/csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le. Vevő a
vonalkódokat a szerződés hatályba lépését követő második munkanapon a Eladó
rendelkezésére bocsátja.

5.6. Eladónak jelen szerződés hatályba lépését követően haladéktalanul fel kell vennie a
kapcsolatot Vevő jelen szerződés 13.1. pontjában meghatározott kapcsolattartójával és
egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket
(vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.7. Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni
Vevőt a szállítás időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell a NISZ-es szerződésszámot,
szállítandó eszközök megnevezését, a termékek gyári számát, a termékek vonalkódjának és
leltá rszámá nak összerendelő listáját, elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx)
és papír alapÚan. Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont
szerinti listát nem küldi meg Vevőnek.

5.8. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék tényleges
átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti
időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.9. A mennyiségi átadás-átvételre Vevő 4.1. pontban meghatározott budapesti telephelyén
kerül sor. Vevő a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között,

Sz~gnálom
dr. Murányi Réka
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pénteken 8:00-12:00 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 termék(ek) őrzéséről Eladó
költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.10. Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Vevő képviselője
részére. ASzállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát.

5.11. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a Szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a Szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát,
- a leszállított mennyiség megegyezik-e a vonalkód összerendelő listával,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le
(szemrevételezéssel megállapítható pa raméterek és darabszám szerint),
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott előírásoknak
(ideértve az előírt tartozékok meglétét),
- Eladó a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges
dokumentumokat átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét.

5.12. Vevő nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét Eladó
tanúsítja, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

5.13. Vevő a mennyiségi átvételt a Szállítólevél aláírásával igazolja.

5.14. A Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése
esetén:

- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította
le (szemrevételezéssel megálla pítható paraméterek és darabszám szerint),
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a Szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a vonalkód összerendelő listával
- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott
előírásoknak (ideértve az előírt tartozék hiányát is),
- a Szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát.
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus helyét.

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

- az átadás-átvétel időpontja és helye, 7
Szignáíom

dr Murányi Rák~
5 jogi elöadó

~ZZd



•0~

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

- Felek Jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásá nak 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.

5.16. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak le, melyre a jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az
ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni és annak legkorábbi időpontja
az eredménytelen átadás-átvételt követő nap lehet. Az ismételt sikertelen átvételt követően
Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől.

5.17. A mennyiségi átvételt követően legfeljebb 10 munkanapon belül minőségi átvétel
keretében Vevő meggyőződik arról, hogy a termékek megfelelnek-e a műszaki leírásban
foglalt paramétereknek. A minőségi átvétel során a minőség vizsgálata akként történik, hogy a
Vevő a leszállított és mennyiségileg átvett termékek közül kiválaszt termékenként egy - egy
darabot, és ellenőrzi az 1. számú melléklet valamennyi követelményének való megfelelőségét
(szúrópróba).

5.18. A minőségi átvétel lezárásaként az 5.17. pontban megjelölt határidőn belül Vevő
igazolja, hogy a mennyiségileg átvett termékek megfelelnek-e a műszaki leírásban
meghatározott, elvárt követelményeknek.

5.19. A minőségi átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:

- az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
- Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
- Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átvétel sikeres volt-e,
- Felek képviselőinek aláírása.

5.20. Vevő a termék minőségi átvételét megtagadhatja, amennyiben a termék a minőségi
átvétel során nem felel meg a műszaki leírásban előírt követelményeknek.

5.21. Amennyiben Vevő a minőségi átvételt megtagadja, jegyzőkönyvben rögzíteni kell az át
nem vett termék(ek) azonosító adatait (típus, gyártmány, gyári szám) az átvétel
megtagadásának pontos indokát.

Szigná[om
ir. Murányi Réka
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5.22. A sikertelen minőségi átvételt követően Vevő köteles 1 munkanapon belül értesíteni
Eladót a minőségi átvétel megtagadásáról, továbbá köteles átadni részére az 5.21. pontban
hivatkozott jegyzőkönyvet és egyben egy alkalommal, az Eladóval történt egyeztetést
követően, Vevő által megjelölt időpontban, lehetőséget biztosítani a műszaki elvárásoknak
való megfelelőség bemutatására, melynek időtartama nem haladhatja meg a 10 munkanapot.

5.23. Az ismételt minőségi átvételre egyebekben az 5.19. pont vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy az ismételt sikertelen minőségi átvételt követően Vevő a
meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől.

5.24. Eladó köteles a működéshez szükséges licenszeket az eszközök szállításával egy időben
átadni.

5.25. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a licencek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó
különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
- licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
- a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését,
- a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
- telepítőkészlet és műszaki dokumentáció

Elektronikus licenszigazolás esetén az Eladó a licencigazolást a Vevő licensz@nisz.hu email
címére köteles elküldeni. Amennyiben elektronikus úton nem bocsátható rendelkezésre a
licenszigazolás, az Eladó köteles annak adathordozón történő átadására.

5.26. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik az átadás-átvétel
időpontját, az átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét a
Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit valamint Vevő kifejezett
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem. Az átvétel
megtagadása esetén a jelen szerződés 5.11-5.15. pont vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

5.27. 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.

5.28. 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. Ajelen
pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 9. pontjában foglaltak
alkalmazását.
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5.29. Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljá rés első részében benyújtott ajánlatá ban megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.30. 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. 5
(2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy
Eladónak a hivatkozott bekezdésekben megnevezett dokumentumokat (bejelentést,
nyilatkozat stb.) legalább a megnevezett személy/alvállalkozó teljesítésbe történő bevonása
előtt 5 munkanappal át kell adnia.

5.31. 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.

5.32. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. 5(3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

5.33. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 4. számú mellékletében található.

5.34. 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.

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

6. A fizetendő ellenérték

6.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján vállalja jelen szerződés tárgyát képező eszközök
szállítását, és a kapcsolódó szolgáltatásokat a 2. számú mellékletben meghatározott
szerződéses árakon teljesíti.

6.2. Az Eladót megillető ellenérték teljes nettó összege: 10916535 Ft + közbeszerzési díj + ÁFA,
azaz tízmillió-kilencszáztizenhatezer-ötszázharmincöt forint + közbeszerzési díj + ÁFA.
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Eladó egy végszámla kiállítására jogosult, amelyet az eszközök teljesítésigazolással átvett
kiszállítását követően állíthat ki.

6.3. A 6.2 pontban meghatározott ellenérték tartalmazza mindazon díjak, költségek,
ráfordítások ellentételezését, amelyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál
felmerülnek. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza különösen a felmerülő összes
költséget (kiszállítás, vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a KM. 2. számú mellékletében
meghatározott időtartamú, a műszaki leírásban meghatározott időtartamú (eszközönként
változó, legalább 12 és legfeljebb 36 hónap) teljes körű jótállás (garancia) költségét, illetve
valamennyi járulékos költséget, díjat, de külön feltüntetve tartalmazza az általános forgalmi
adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja Vevő általi beszerzések
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% + ÁFA.

6.4. A közbeszerzési díjat az Eladó fizeti meg a Beszerző részére a KM. V. 3.2. pontja alapján.

6.5. 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. Az Eladó — tekintettel arra, hogy Jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. 5-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó
számláját kizárólag az Art. 36/A. 5-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.

7.2. Az Eladó a jelen szerződés 6.2 pontJában meghatározott ellenértékre a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés esetén, igazolt átadás-átvételt
követően - Kbt. 131. 5 (1) és (6) bekezdéseinek figyelembe vételével -‚ a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. 5 (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében
Jogosult amit az Eladó a Vevő által megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat
(3. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül állít ki, és azzal együtt
nyújt be a Vevőnek.

7.3. A számlán csak a jelen KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.4. A számla kötelező melléklete a Vevő által kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3.
számú melléklet).

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladónak a számlát a Vevő nevére, a Vevő
postafiók címére (1389 Budapest, pf.: 133.) kell küldenie. A Vevő a jogszabályi előírásoknak
megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított
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30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az
esetleges számlareklamáció ideje.

7.6. Eladónak a számlát az alábbiak szerint kell kiállítania:

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma
mellett Vevő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámot, fizetési
határidőként3o napot;

-. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Áfa tv.) 169. 5-a szerinti előírásoknak.

7.7. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. 5(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak a Kbt. 125. 5(4) bekezdésében meghatározottak alapján.

7.8. Az Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

7.9. A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. Az Eladó jelen
szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

7.10. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot
fizeti meg az Eladónak. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól,
amennyiben Eladó a számlát nem a 7.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

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

8. Teljesítésigazolás

8.1. Jelen szerződés aláírásával Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
szolgáltatások igénybe vételére Vevő a KM., a jelen szerződés és a műszaki leírás szerint
jogosult.

8.2. Eladó jelen szerződés 2. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés
1. számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletében tételesen felsorolt eszközök
és működéshez szükséges licencek átadás-átvétele sikeresen lezárult, valamint Eladó átadta
Vevőnek a jelen szerződés 5.2. -5.5. pontjában meghatározottakat.
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8.3. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevő Jelen szerződésben
meghatározott képviselőjének az eszközök sikeres átvételét igazoló Szállítólevelet, illetve a
licencek átadás-átvételéről készült jegyzőkönyvet, melyek átvételét követően Vevő 15 naptári
napon belül köteles kiállítani a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját Jelen
szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).

8.4. Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az előzőekben
meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át. A Jelen pontban
meghatározott szállítólevél egy példányát valamint a licencek átadás-átvételére vonatkozó
jegyzőkönyv egy-egy példányát csatolni kell a teljesítésigazolási bizonylathoz. A
teljesítésigazolásban egyértelműen rögzíteni kell a jótállási határidő kezdetét.

9. Jótállás, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

9.1. Eladó Jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a KM vonatkozó
mellékletében és a műszaki leírásban meghatározott időtartamú (eszközönként változó,
legalább 12 és legfeljebb 36 hónap) teljes körű Jótállást (garanciát) vállal. A Jótállási idő kezdő
napja a teljesítést igazoló bizonylat kiállítását követő nap. A rendeltetésszerű használat során
bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a jótállásnak úgy, hogy a szerződés
hatálya alatt semmilyen további díj nem számítható fel.

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

az Eladó viseli.

9.3. Amennyiben Jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidő lejártáig olyan okból,
amelyért az Eladó felelős, az Eladó nem teljesít Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A
késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó díja.

9.4. Hibás teljesítés esetén Eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles) melynek mértéke:
a hibás teljesítés 1-10. napja alatta 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 nettó értéke.

9.5. Amennyiben jelen szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért Eladó felelős, az 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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9.6. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

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

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

10. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

10.2. Felek jelen szerződést a Kbt. 132. 5-ban, illetve a Ptk. szerződésmódosításra vonatkozó
rendelkezéseinek foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

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

- Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,
- Eladó valamely, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében

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

10.4. A Kbt. 136. 5 (1) bekezdésének megfelelően:
a) Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. 5(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel) és amelyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi és a 143. 5 (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.

10.5. A Kbt. 143. 5 (3) bekezdésének megfelelően 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 Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25% - ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. 5 (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel;
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b) az 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 meghatározottfeltétel.

Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

10.6. 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 el.

10.7. 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.

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

10.9. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.

11. Titoktartás

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

11.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvá nosságra 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.

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

11.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át a Vevőnek.
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11.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

13. Felek közötti kapcsolattartás

13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről:
Név: Cséri László
Beosztás: Csoport koordinátor
Telefonszám: +36(1) 795-2855
Mobiltelefon szám: +36 (30) 182-1707
E-mail cím: cseri.laszlo@nisz.hu

Eladó részéről:
Név: Katona Natália
Beosztás: tenderiroda vezető
Telefonszám: +36(1) 358-6357
Mobiltelefon szám: +36(20) 274-8938
E-mail cím: kozbeszerzes~euroone.hu

13.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Óvári Anita
Beosztás: Eszközgazdá lkodási osztályvezető
Telefonszám: +36(1) 896-3956
Mobiltelefon szám: +36(30) 206-8967
E-mail cím: ovari.anita@nisz.hu

13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megá Ilapodnak,
hogy a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni. A ka pcsolatta rtó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik
Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartók a szerződés módosítására nem
jogosultak.

13.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg
egymásnak. sz~n~om

dr. MuránYi Réka
jogi e~őadO
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13.5. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

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

13.6. 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.

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

14. Vis Maior

14.1. Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.

14.2. 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:

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
- tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
- sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások. /1

Sz~gná~om
15 ir Murányi Réka
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14.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó fél
tevékenységével, mely összefüggést az arra hivatkozó félnek írásban igazolnia szükséges.

14.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles a 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,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.

14.5. 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.

14.6. Amennyiben a vis maior 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
maior miatt felmerült kárát.

15. Vegyes rendelkezések

15.1. Vevő a jelen szerződés alapján leszállított licencekre a termék gyártója által
meghatározott terjedelmű felhasználási jogot szerez.

15.2. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi
eszköz szállítására — 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 válla lás). 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.

15.3. Amennyiben harmadik személy Eladónak felróható 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,

Sz~gnaion
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15.4. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni. A Jelen szerződésben nem szabályozott
kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott
KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország jogszabályai
irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem
tartalmazhat.

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

15.6. 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.

15.7. 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.

15.8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadó k.

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

15.10. 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. Ajelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

15.11, Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá ha valamely kötelezően alkalmazandó
jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés
szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi.

Szignálom
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15.12. Jelen szerződés 15 számozott pontból és 4 számozott mellékletből áh, 5 eredeti
példányban készült, melyből 4 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést a Felek
elolvasták, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

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

1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:

Budapest, 2018. február,~P’

Kopcsányi Tibor
Beszerzési és logisztikai igazgató

NISZ Zrt,
Megrendelő

Gazdasági vezérigazgató-helyettes
N~SZ Zrt.

Megrendelő

Műszaki leírás
Megrendelt termék és árlista (az Ajánlattételi lap alapján kell kitölteni)
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Nyilatkozat Partner adatairól (minta)

EURO ON :ámítástechnikai
Zrt.

Eladó
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1. számú melléklet
Szerződés nyilvántartási szám

Műszaki leírás

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés mennyisége: 35 db konfiguráció

A konfiguráció műszaki leírása:

Standard notebook eszköz műszaki leírása
Elvártjótállási idő: legalább 36 hónap minden komponensre

A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:

. Méret: 14”, kijelzővel rendelkezik

. Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére képes legyen (pld.: 2core 4 thread vagy valós 4
core), a Processor Base Frequency minimuma 2,6 GHz, legalább 4MB cache, rendelkezzen DirectX 12
kompatibilis videó vezérlővel, Legalább 4650 Passmark érték ‚ Intel CPU megajánlása esetén a 7.
generációs CPU megajánlása nem elfogadott, mivel nem támogatja a Microsoft Windows 7 operációs
rendszert(pl: Intel Core l7-6600U)
. Memória: minimum 4GB DDR4, további bővíthetőséggel memória modul csere nélkül
. Belső adattároló: minimum 500GB méretű HDD, csatolófelület adatátvitele legkevesebb GGbit/s
. Biztonsági funkciók: TPM security chip szükséges (TPM1.2 támogatással).
. Hálózati csatoló: legkevesebb 1 darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (Ri45) hálózati csatoló
felület, PXE boot képesség
. Hang: fülhallgató kimenettel rendelkező hangkártya, beépített sztereó hangszóró
. Webkamera: rendelkezzen integrált webkamerával
. Akkumulátor: legalább 3 cellás és legkevesebb 48 Wh leadására képes
. Dokkoló csatlakozó: a notebook rendelkezzen dokkoló csatlakozóval, USB Type-C over DP elfogadott
. USB: minimum 3 db USB port amiből minimum 1db USB Type-C csatlakozó
. Billentyűzet: Magyar nyelvű, LED háttér világítású billentyűzet
. Mutatóeszköz: beépített touchpad
. WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges
. Integrált belső kijelző: minimálisan 1366x768 felbontás és legalább a 24 bites színmélység
támogatása, matt felülettel
. Külső megjelenítő csatlakozás: minimum 1db D-SUB és minimum 1db Display Port (miniDP nem
elfogadott)
. Megjelenítés: minimálisan i366x768 felbontás és a 24 bites színmélység támogatása
. WiFi: 802.11 AC Will és legalább Bluetooth 4.2 támogatás szükséges
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. BIOS/UEFI: UEFI és Legacy boot funkció támogatása; Egységes típus (model) azonosítással és
darabonként egyedi azonosítóval (pid: UUID vagy GUID) kell rendelkeznie
. Menedzselhetőség: biztosítani kell a System Center Configuration Manager 2007, 2012 alatti
menedzselhetőséget (tömeges központi OS-telepítés, szoftverfrissítések kezelése, konfiguráció
felügyelete, konfigurációkezelés, leltárinformációk (hardware, software), 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
programnak elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói oldalon.
. szállítandó Licence: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit HUN OEM vagy ezzel egyenértékű
. Biztonsági foglalat: „US5327752A Computer equipment lock” szabadalomban jelzett eszközhöz
illeszkedő biztonsági rés zár foglalatta I rendelkezzen
. Töltő: gyártó által mellékelt vagy elfogadott típus, univerzális kivitel nem alkalmazható
. Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke
• Súly: maximum 2kg
. Maximális méret: 34cm x 24,0cm

Az egyenértékűség minimális feltételei a szállítandó Operációs Rendszer esetén:

. 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

. SD 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 új, azonos gyártótól származó, azonos típusú Standard notebookokat
ajánlhat meg, amelyek teljesen megegyező kiépítésűek, és azonos BlOS/UEFI/Firmware típussal és
verzióval rendelkeznek.

Az egyes Standard notebookkal együtt szállítandó periféria eszközök:

Dokkoló
Elvártjótállási idő: legalább 36 hónap

A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:
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. A dokkoló önálló tápegységgel rendelkezzen

. A fenti konfigurációhoz, a notebook dokkoló portjával csatlakoztatható egység, amely képes a
notebook egyidejű töltésére is
. Minimum 3db USB 3.0 és legalább 1-1 darab D-SUB, DisplayPort, vagy HDMI található
. Legkevesebb 1 darab, minimum lsbit/s sebességű Ethernet (Ri45) hálózati csatoló felület
. „US5327752A Computer equipment lock” szabadalomban jelzett eszközhöz illeszkedő biztonsági rés
zár foglalattal rendelkezzen.
. Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú, a Standard
notebookokkal együtt szállítandó Dokkolókat ajánlhat meg.

Külső DVD író/olvasó
Elvártjótállási idő: legalább 12 hónap garancia
Mennyiség: Standard notebookokkal megegyező darabszám
. A notebookhoz USB-n keresztül csatlakoztatható DVD író és olvasó eszköz
Ajánlattető ajánlatában csak azonos gyártótól származó, azonos típusú külső optikai meghajtókat
ajánlhat meg, aminekgyártója a Standard notebook gyártójával megegyező

Billentyűzet
Elvártjótállási idő: legalább 12 hónap

. Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos

. Vezetékes kivitel, amely legalább iBm hosszúságú USB A csatlakozóval 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, a Standard
notebookokkal együtt szállítandó Billentyűzeteket ajánlhat meg.

Egér
Elvártjótállási idő: legalább 12 hónap

. Optikai, legalább i,8m hosszúságú vezetékes USB Acsatlakozású,

. 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)
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Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú, a Standard
notebookokkal együtt szállítandó Egereket ajánlhat meg.

Az egyes Standard notebookkal együtt szállítandó egyéb kiegészítő eszközök:

Táska
Elvártjótállási idő: legalább 12 hónap

. VálIra akasztható és fogantyúval kézi hordozásra is alkalmas, oldaltáska jellegű kivitel

. A tő tároló résznél dupla cipzár húzóval ellátott

. A notebookot behelyezve körben szivacs védje a notebook alját és oldalát

. A notebookhoz illeszkedő, gyári táska melybe belefér maga az eszköz és a hozzá tartozó zárés a töltő

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú, a Standard
notebookokkal együtt szállítandó Táskákat ajánlhat meg.

Biztonsági zár
Elvártjótállási idő: legalább 24 hónap

. Notebookonként 1 db „U55327752A Computer equipment lock” szabadalomban jelzett acélsodrony,
hurokban végződő biztonsági zár 2db azonos kulccsal

Az Ajánlattevő ajánlatában csak azonos gyártótól származó, azonos típusú, a Standard notebookokkal
együtt szállítandó Biztonsági zárakat ajánlhat meg.
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2. számú melléklet
Szerződés nyilvántartási szám

Megrendelt termék-és árlista

KEF kód Meny- NettóTermék (szolgáltatás) megnevezése nyiség egységár Nettó összár (Ft)(Termékazonosító) (db) (Ft)

HP ProBook 640 notebook, további opciós termék megvásárlása szükségesSZGRK-NB1_H-1 70322 35 75 637 2 647 295lehet
SZGRK-NB1SCR1_H- HP 1366*768 tükröződésmentes kijelző, önállóan nem rendelhető 35 19 262 674 170170322
SZGRK-NB1 RAM1_H- HP 4GB DDR4, önállóan nem rendelhető 35 12 772 447 020170322
SZGRK-NBi HDD1_H- HP 500GB HDD, önállóan nem rendelhető 35 11 934 417 690170322
SZGRK-WIN1O H-i 70322 HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU, önállóan nem rendelhető 35 30 706 1 074 710
SZGRK-NB1 GAR3_H- HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD) 35 36 764 1 286 740170322
SZGRK-PC1 CPU2_H-
170322 HP Intel 6. generációs 5 processzor, önállóan nem rendelhető 35 69 388 2 428 580
SZGRK-NB1 DOKK_H
170322 HP dokkoló(NB1_H notebookhoz illeszkedően), önállóan nem rendelhető 35 31 910 1 116 850
SZGRK-NB2ODD_H-i70322 HP optikai disk drive, ODD, önállóan nem rendelhető 35 10 365 362 775
SZGRK-NB1 BILi_H-1 70322 HP magyar kiosztású külső USB billentyűzet önállóan nem rendelhető 35 7 345 257 075
SZGRK-NB1 EGE1_H- HP 3 gombos USB egér, önállóan nem rendelhető 35 4 075 142 625170322
SZGRK-NB1TAS_H-170322 notebook táska (HP NB1_H notebookhoz illeszkedően) 35 1 743 61 005
Összesen ár (nettó) 10 916 535
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A nettó értékeket a mindenkori hatályos törvény szerinti ÁFA terheli.
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4. számú melléklet
Szerződés nyilvántartási szám

MIE-759ioíBi5
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO
ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő ONE Számítástechnikai Zrt.
Részvénytársaság
Cégjegyzékszám, 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: Katona Natália Beosztás: tenderiroda vezető

Telefonszám: +36(1) 358-6357 E-mail cím: kozbeszerzes@euroone.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest Újvilág utca 50-52.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank

Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: 10918001-00000057-22480051 Bankszámla devizaneme: HUE
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.5(0]:
XIII/A. fejezet 169.5(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. NEM

fejezet, 169.5.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
169.5(n)]: NEM fejezet]: NEM tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: - Milyen tevékenység alapján: -

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM NEM NEM

Dátum: Budapest 2018. február „...“ 3StCCf,~N.

Cégszerű aláírás: ~

EURO ONE Száríiítástechni ~i Z .
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3. számú melléklet

Teljesítést igazoló bizonylat
MIE-75913/J

Készült
Hely: Dátum:

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

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (aTlBaláírója) beosztása:
Nemzeti lnfokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta) illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés
a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) gara ncia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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