ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
3. rész vonatkozásában

amely létrejött egyfelől a
Intézmény
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Azonosító: 20030
Székliely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszáma: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli; Bancsies Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, (a továbbiakban; Vevő)
másrészről a
Szállító
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzfor2almi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámláiát vezető pénzintézet:

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
01-10-041733
10649297-2-44
10918001-00000057-22480037
Kucska Árpád vezérigazgató
UniCredit Bank Zrt.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő céaje2yzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforaalmi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámláját vezető pénzintézet:

FLAXCOM Holding Zrt.
1149 Budapest, Mogyoródi út 53.
01-10-045798
13985677-2-42
10300002-10580660-49020014
Harasztos Frigyes vezérigazgató
MKB Bank Nyrt.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószánja:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámláját vezető pénzintézet:

NETvisor Zrt.
1 119 Budapest, Petzvál J. u. 56.
01-10-045730
14023059-2-43
10700024-04684103-51100005
Dr. Máthé János vezérigazgató
CIB Bank Zrt.
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Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajúnlattevő céaj eayzékszáma:
Belföldi adőszáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámláját vezető pénzintézet:

R+R Periféria Kft.
1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép.
01-09-566583
12221402-2-42
10102086-68826902-00000005
Rajki Rudolf ügyvezető
Budapest Bank Nyrt.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cé~jegyzékszáma:
Belföldi adószáina:
Pénzfor2almi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámláiátvezető pénzintézet:

Rufusz Computer Informatika Zrt.
1 11 1 Budapest, Budafoki út 59.
01-10-140532
13644545-2-43
10102103-48795 100-0 1004003
Fauszt András vezérigazgató
Budapest Bank Nyrt.

Ajánlattevő neve;
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cézjewyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve;
Bankszámláját vezető pénzintézet:

Szintézis Zrt.
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.
08-10-001771
12890341-2-08
10201006-50220698-00000000
Bognár Pál igazgatósági tag
K&H Bank Zrt.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámhjját vezető pénzintézet:

TIGRÁ Kft.
1 145 Budapest, Törökőr u. 2.
01-09-566107
12218778-2-42
10900059-00000003-31980015
Vertán György ügyvezető
UniCredit Bank Zrt.

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
külön említve bármelyik fél: Fél, együttesen említve: Felek között az alulírott helyen ás napon az alábbi
feltételek szerint.
1. A szerződés létrejöttének előzménye
1 .1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Beszerző, KEF)
által TED 2017/5022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
intézmények részére „Hornogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen Eladóval
keretmegállapodást kötött (a továbbiakban: KM, keretmegállapodás).
1.2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:
KM azonosítószáma: KMO1O1-2OSZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10
KM időbeli hatálya: 2021.07.10.
KI”I keretösszege: nettó 40 000 000 000 HUF
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1.3. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint aDigitális Kormányzati Ugynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKU
rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKU Zrt.) a
1KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.
1.4. A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mint Ajánlatkérő javára a
közbeszerzésekrőlszóló 2015. évi CXLIII. törvény (atovábbiakban: Kbt.) 105. ~(2)bekezdésének
c) pontja alapján „Minisztériumok uniós feladatait ellátó munkavállalói számára asztali gépek,
notebookok beszerzése” tárgyában folytatott le közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében.
1.5. Eladó, mint Ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Vevő Eladó
ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a harmadik részben, így Felek a Kbt. szerinti törvényes
határidőn belül szerződést kötnek egymással, mely alapján Vevő megvásárolja Eladótól a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott eszközöket a jelen szerződésben meghatározott
feltételekkel.
1.6. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös Ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevővel fennálló jogviszonyát a jelen
szerződés és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró
Eladó, (cégnév) ajelen szerződést meghatalmazás alapján az összes közös Ajánlattevő nevében
írja alá. A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat alapján a jelen szerződés szerinti feladatok
ellátását és a számla kiállítását az alábbi Közös Ajánlattevő teljesíti: EURO ONE Számítástechnikai
Zrt.
—

—

1.7. A nyertes közös Ajánlattevőkként Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
1.8. 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.

2. A szerződés tárgya
1.1 Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő a hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó
jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott „Minisztériumok uniós feladatait ellátó munkavállalói Számára
asztali gépek, notebookok beszerzése” tárgyú beszerzési igénye megvalósítására jött létre a
közbeszerzési eljárás harmadik része eredményeképp.
-

—

2.2 A jelen szerződés alapján a Vevő megvásárolja, az Eladó pedig eladja az 1. számú mellékletben
nevesített termékeket 2. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek
megfelelően.

3. A szerződés hatálya, teljesítés határideje
3.1. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a szerződésben
meghatározott kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig tartó határozott
időtartamra jön létre.

A

5.9.

Az átadás-átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon ajelen szerződés

5.5 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten
tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott
dokumentum átadása.

5.10.

Eladó az átadás-átvétel során köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).

5.11. 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 (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy azok üzemszerű
működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.
5.12. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő két munkanapon belül Fel kell vennie a
kapcsolatot Vevő jelen szerződés 11. pontjában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell
vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének
időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.13. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt üt munkanappal írásban értesíteni Vevő jelen
szerződés 11. pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési
kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő
negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről a
szerződés 4.6. pontja alapján az Eladó költségére és veszélyére a Vevő gondoskodik.
5.14. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentáeiót átadni, továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek részére elvégezni.
5.15.

Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni az alábbi dokumentumokat:
I. jótállási jegyek;
2. gyártói garanciát igazoló okirat;
3. szállítólevél (átvevő által aláírt példány);
4. a hatályos jogszabályok alapján esetlegesen a termékekre vonatkozó
tanúsítvány, leírás, hatósági engedély, vagy egyéb, az áru Forgalomba
hozatalához szükséges dokumentum,
5. a telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció,
6. tartozékok teljes listája,
7. licencinformációs adatlap (5. számú melléklet)

5.16. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, sz Eladó az angol
nyelvű műszaki dokumentációt köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani. A telepítőkészlet és a
műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható.
5.17.
—

—

—
—

—

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélben, a lieencinformációs adatlapon
feltüntetett mennyiséggel,
a szállítólevél, a licencinformációs adatlap tartalmazza-e a szerződés számát és sz átadott
dokumentumokból megállapíthatóak-e sz 5.9. és az 5.15. pontban felsorolt adatok,
az Eladó jelen szerződés szerinti termékeket szállította-e le,
az Eladó a termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat
átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.
a terméken, annak csomagolásán Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése
megfelel-e ajelen szerződés 5.3. pontjában meghatározott előírásoknak,

6

—

a terméken, annak csomagolásán elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 5.5. pont szerinti
kimutatásban a termékhez rendelt vonalkóddal.

Vevő kizárólag nem szerződésszerű teljesítés esetén tagadhatja meg a termékek átvételét, a
teljesítés elismerését, azaz ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a termékeket és a termékek
rendeltetésszerű ésjogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot.
5.18. Az átadás-átvételről a szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel 2 példányban, amelyből 1
eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány pedig az Eladót illeti meg. Ajegyzőkönyvben rögzítik az
átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett termékeket, 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.
5.19. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
a) az átadás-átvétel időpontja és helye,
b) Felekjelen lévő képviselőjének neve és beosztása,
c) az átvétel megtagadásának az indoka,
d) azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
e) Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételeire,
f) a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
g) Felek képviselőinek aláírása, vagy az aláírás megtagadásának ténye.
Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen 5. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt
sikertelen átvételt követően Vevő a meghiúsulásjogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult
elállni a szerződéstől.
5.20. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. A jelen pont szerinti
értesítés megküldése nem zárja ki a késedelemből/szerződésszegésből eredő igények érvényesítését.
5.21. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143.
bekezdésének alkalmazását.
5.22.

*

(3)

Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében felsorolt az adott számla kiállításához előírt valamennyi tennék (ide értve a
szolgáltatással kapcsolatos, fentebb rögzített okiratokat is) átadás-átvétele sikeresen lezárult. Ez
nem érinti ajótállási időszakban fennálló kötelezettségeket.
—

5.23.

Vevő a termékek átvételét a sikeres átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv aláírásával igazolja,
majd a szerződés 4. számú mellékletét képező Teljesítést Igazoló Bizonylatot a továbbiakban TIB
állít ki az Eladó részére. A TIB kiállításával és mind két Fél aláírásával a Vevő igazolja, hogy
teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak megfelelt.
—

—

5.24.

Vevő a szerződés teljesítési helyén biztosítja a szükséges mértékű bejutást Eladó szakemberei
részére a szállítási feladatok elvégzése céljából.

5.25.

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

5.26.

Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő termékeket átvenni és azok szerződésszerű
teljesítése esetén az ellenértéket a szerződés szerint megfizetni.
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5.27.

A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a munkavégzés során
sérült-e a Vevő információbiztonsága.

5.28.

Vevő szavatol azért, hogy az Eladó teljesítéséhez általa az Eladónak átadott információk,
adatok, tények, dokumentumok teijesek és a valóságnak megfelelnek.

5.29.

5.30.

-

-

Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott
dokumentumokat Eladó át nem adja, egyéb kötelezettségeit nem teljesíti.

Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Rendszerben kezdeményezni
(rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő (intézmény) a DKÚ
Rendszerben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás vagy
visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak).
Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKU Rendszer automatikusan
„teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

5.31.

Vevőnek az Eladó kezdeményezése előtt lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKU Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

5.32.

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 ajótállás kiterjed.

6.

-

-

Jótállás

6.1. A jótállási idő kezdete a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott eszközök üzembe
helyezését igazoló üzembe helyezési jegyzőkönyv keltét követő nap. Az Eladó a jelen szerződés
keretében leszállított termékekre és kapcsolódó szolgáltatásokra a Keretmegállapodás VI. 1.14.
pontja szerinti továbbá a jelen szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásában és a műszaki leírásban meghatározott időtartamú jótállást biztosít.
6.2. Ajótállás keretében történő hibaelhárítást Eladó a helyszínen végzi, a Műszaki leírásban foglaltak
alapján
6.3. Az Eladó valamennyi termékhez köteles eredeti és magyar nyelven, az adott termékre vonatkozó,
a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentumot, kezelési, használati
útmutatót, forgalomba hozatali engedélyt, jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki
leírást mellékelni, illetve elektronikus úton a Vevő számára elérhetővé tenni.
6.4. A jótállási időszak alatt a Vevő haladéktalanul írásban értesíti az Eladót minden olyan hibáról,
amely az Eladó beavatkozását vagy közreműködését igényli.
6.5. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti valamennyi termék teljesítésére/szolgáltatás
nyújtására a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben —jogosult és/vagy jogosított.
—

6.6. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nines olyan joga, így különösen szellemi
alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait (korlátozásmentes
tulajdonszerzés, ill, felhasználási jog megszerzése) korlátozná, vagy megakadályozná
(jogszavatosság). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés teljesítését
követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
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Megrendelő
a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ill, a Ptk. jogszavatossági
rendelkezésit alkalmazni.
-

-

6.7. Amennyiben harmadik személy Eladónak a felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, vagy
egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő 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 Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem
megfelelőjogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

7.

Fizetendő ellenérték

7.1. Eladó ajelen szerződés alapján beszerzendő termékek és nyújtandó szolgáltatások teljesítését a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti. Az Eladót
megillető ellenszolgáltatás teljes összege (a teljes mennyiségre nézve): 80. 549. 910,- Ft azaz
nyolcvanmillió ötszáznegyvenkilencezer kilencszáztíz forint ± APA.
Eladó a jelen szerződés alapján beszerzendő termékek és nyújtandó szolgáltatások teljesítését az
opcionális mennyiség tekintetében a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
szerződéses árakon teUesíti. Az Eladót megillető ellenszolgáltatás teljes összege (az opcionális
mennyiségre nézve): 18. 228. 420,- Ft azaz tizennyolcmillió kettőszázhuszonnyolcezer
négyszázhúsz forint ± APA
7.2. A Szerződés 7.1. pontban meghatározott ellenértéke tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban az
Eladónál felmerülő valamennyi költséget, díjat, de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat. Eladó a
Szerződés teljesítésével kapcsolatban további díjigénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.
7.3. A közbeszerzési díjat a Vevő a DKÜ rendelet 14. ~ (6) bekezdése, valamint 27/D. ~-a alapján
közvetlenül az eljárást lefolytató DKÜ Zrt. részére fizeti meg. A DKU rendelet 14. ~ (2) bekezdés
d) pontja alapján a közbeszerzési díj alapja a Kbt. 105. ~ (2) bekezdése alapján lefolytatott
közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke 2% + áfa. Vevő a DKU rendelet 14. ~ (6) bekezdése alapján egyéb
jogszabály szerinti közbeszerzési díj megfizetésére nem köteles.
7.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatásjelen szerződés teljesítéséért semmilyenjogcímen nem illeti meg. Ajelen szerződésben
meghatározott ellenértékek a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen
jogcímen nem emelhetők.

8.

Fizetési feltételek

8.1. A szerződés ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt.
135. * (1) ás (6) bekezdéseiben és a Kbt. 136. ~ (1) bekezdésében, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. ~ (»-(2) bekezdésében
meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon
belül történik.
8.2. A számlák bruttó összegének kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő teljesítés esetén, a megfelelően kiállított és aláírt TIB alapján kerül sor banki átutalással,
ún. utófinanszírozás keretében az UNFEO/20791-6/2019-ITM ‚100,000000 %-os támogatási
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intenzitású hazai finanszírozású projekt keretében a számlák kézhezvételtől számított 30 napon
belül.
8.3. Eladó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) ajelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. * (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.
8.4. Teljesítésigazolás kiállítása nélkül Eladó nem jogosult számla kiállítására. Vevő részéről a
teljesítés igazolására jogosult: Molnár László Zoltán, az előzetes szakmai igazolást követően és a
Vevő ellenjegyzésre jogosult igazgatójának ellenjegyzése mellett. A teljesítésigazolás aláírásában
bekövetkezett változás nem igényel szerződésmódosítást. Eladó köteles a számlát a teljesítés
igazolásától számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani és Vevő részére eljuttatni. A számlához a
teljesítésigazolást mellékelni kell.

8.5. A számlán kizárólag a jelen szerződésben megjelölt keretmegállapodás hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek.
8.6. Eladó az alapmennyiség tekintetében I db számla benyújtására jogosult. / Eladó az opcionális
mennyiség tekintetében az egyedei megrendelések teljesítését követően egyedi megrendelésenként
1 db számla benyújtásárajogosult.
8.7. Eladó ajelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
8.8. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot és a
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet az
Eladónak.
8.9. Eladó a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.
8.10.

Felek rögzítik, hogy az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). A benyújtott számla
kitizetésének feltétele a szerződésszerű és a jogszabályoknak kifejezetten az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 169. *-a szerinti előírásoknak
megfelelő, alakilag és tartalmilag kifogástalan számla és melléklete hiánytalan beérkezése.
—

—

8.11. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
1.1. a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére
a Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) megküldi,
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett
Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési
határidőként 30 (harminc) napot,
b) a számlán szerepeltetni szükséges a projektazonosító számát (IJNFEO/20791-6/2019-

ITM)
c)
d)
e)
I)

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 a hatályos jogszabályoknak.
A számlának tételesen tartalmaznia kell a szállított eszközöket, a szerződés iktatószámát és az
eljárás tárgyát.

10

(

9.

Teljesítési biztosíték kikötése

Felek megállapodnak, hogy teljesítési biztosítékot nem kötnek ki.

10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősségi kérdések
10.1.

Jelen szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a
szerződés, illetve megrendelés teljesítését, vagy annak a határidőben történő elvégzését, az Eladó
haladéktalanul köteles írásban értesíteni Vevőt, megjelölve a késedelem okát és várható
időtartamát. Az értesítés elmulasztásából származó kárért Eladó felelős.

10.2.

Amennyiben az Eladó a teljesítési határidőig nem teljesít szerződésszerűen, Vevő késedelmi
kötbérrejogosult. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem
11. naptól napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbérrel
terhelt időszak maximum 25 nap.

10.3.

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi
1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.

10.4. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi
szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.
10.5’ A kötbér alapja a nem teljesített vagy a késedelmesen, hibásan teljesített termék nettó vételára.
10.6. Eladó jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. ~ (6)
bekezdése szerint.
10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér
érvényesítését kizárja.

11. Kapesolattartók, kapcsolattartás módja

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:

Mobár László Zoltán

Beosztása:

proj ektmenedzser
1389 Budapest, P1’. 133.

Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe:

±36 1 896 2885
±3630 692 7058
molnar.laszlozoltan@nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
E-mail címe:

Kiss Lajos
Projektvezető
1 145 Budapest Ujvilág u 50-52
±36 1 358-6350
±36 (30) 999-7293
Kiss.lajos~euroone.hu
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Jelen szerződésben a Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen;
Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve:
Beosztása:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Mobiltelefon száma:
e-mail címe:
11.1.

Molnár László Zoltán
projektmenedzser
1389 Budapest, Pf. 133.
±36 1 896 2885
+36 30 692 7058
molnar.laszlozoltarn~nisz.hu

Felek gondoskodnak arról, hogy kijelölt kapcsolattartóikat mint érintetteket megfelelőképp
tájékoztassák arról, hogyjelen szerződés 11. pontjában megadott személyes adataikat a másik Fél
a Jelen szerződésben meghatározott célból kezeli, összhangban a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/BK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletével (a továbbiakban: GDPR rendelet). Az adatkezelés az adatkezelő
Jogos érdekeinek
a jelen szerződésben foglaltak végrehajtása és az annak teljesítésével
összefüggő kapcsolattartás céljából érvényesítéséhez szükséges, jogalapja a GDPR rendelet 6.
cikk (1) bekezdés!) pontja.
—

—

—

—

11.2. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és 18.
cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlátozását,
illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen.
A kötelezően megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével
kezdődik és az adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós
és nemzeti jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési
kötelezettség megszűnik.
11.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a kapcsolattartójaiteljesítésigazolója személyét
megváltoztatni. Felek megállapodnak, hogy a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel 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.
I IA. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén sz 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 sz iratot nem vette át (sz a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot sz
ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

11.5. 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 kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott
levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
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12. Alvállalkozók
12.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesftéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.
12.2. 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.
12.3. 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.

—

—

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. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik
félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben
való közremüködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.5. 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.. ajelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
—

13.6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és arz információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a „GDPR” rendelet rendelkezéseit.

14.

Vis Major:

14.1. Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye.
14.2. Ajelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat sz eseményeket,
amelyek a Feleknek előre nem láthatóan, nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
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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, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás
vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, Forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
D zendülés, rendzavarás, zavargások’
14.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia aiz 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, a 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 (harminc) napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis rnaior
miatt felmerült kárát.
14.7. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
Jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) ajelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig amennyiben a szerződés időtartama
alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig az őket foglalkoztató
Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel
történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban
hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó
kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő
rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az
eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.
—

-

14.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.
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15.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

15.1. Jelen szerződés rendes felmondással és közös megegyezéssel nem szüntethető meg.
15.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizáróJag
írásban módosíthatják.
15.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt, 141.* (4) bek. a)
pontja alapján módosul az alábbi esetekben:
a) .felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,
b) felek kapcsolattartóira, telj esítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén
a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.
—

—

15.4. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak
jogkövetkezményei ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását alkalmazása
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Vevő átvállaljon az
Eladót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót
terhelő kockázatokat. Eladó kijelenti, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben
foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette.
-

-

15.5. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó ellenjogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be,
b) Eladó adószámát törlik,
c) Eladó tevékenysége vagy mulasztása miatt az Eladó tevékenységének ellátásában olyan
mértékű fennakadás, elnehezülés történik, amely a tevékenység jogszabályban, illetve
szerződésekben foglalt tartalommal és módon történő ellátását veszélyezteti,
d) Eladó az ellenérték változatlanságára vonatkozó előírást megsérti,
e) Eladó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Vevő alaptevékenységének
zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti,
O Vevő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,
g) Eladó az alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály
szerint, határidőben nem tesz eleget,
h) Eladó nem minősül átlátható szervezetnek,
i) az átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem a
szerződésben foglaltaknák megfelelően értesítette a Vevőt, vagy
j) ajogszabályban, vagy jelen szerződés fentiekben felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik.
15.6. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést a Vevőhöz intézett írásbeli
értesítéssel azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő különösen,
ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vevő írásos felszólítása ellenére, az
abban megadott határidőig nem tesz eleget.
15.7. 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.
15.8. A sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a
szerződést a hozzá intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani.
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15.9. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
15.10.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 Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) 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 Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
-

-‚

15.11 .Vevő a szerződést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. ~
alapján Új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a 138. *-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő
fél személyében érvényesen olyanjogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139.
~-ban foglaltaknak; vagy
e) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
—

16.

—

Egyél, rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, a közbeszerzési eljárás
dokumentumai, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

16.2.

A Szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Ellenkező esetben a KM-mel ellentétes szerződéses rendelkezés helyett a KM vonatkozó
rendelkezései alkalmazandók.

16.3. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
41. * (6) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok
terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Eladó kijelenti, hogy
Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. ~ (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül, melyről az Ajánlata részeként, továbbá a szerződés 3. számú melléklete szerinti, az Aht.
55. * szerinti információkat tartalmazó adatlapon (részletes átláthatósági nyilatkozat) tesz
nyilatkozatot.
16.4. Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. ~ (la) bekezdésére figyelemmel vállalja, hogy a részletes átláthatósági nyilatkozatban
szereplő adatokban bekövetkező változásokról Vevőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz
három) munkanapon belül írásban értesíti, és e határidőn belül a módosított átláthatósági
nyilatkozatot a Vevő részére benyújtja. Felek rögzítik, hogy az Aht. 41. ~ (6) bekezdése
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alapján a Vevő az Eladó átláthatóságának ellenőrzése céljából jogosult az Áht. 55. *-ban
meghatározott adatokat kezelni.
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1.
2.
3.
4.

számú melléklet: Részletes ártáblázat és műszaki- szakmai ajánlat
számú melléklet: Műszaki leírás
számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat
számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap
6. számú melléklet: A keretmegállapodás teljesülésére vonatkozó adatot tartalmazó DKÜ
Rendszer oldal kinyomtatott képe
7. Műszaki megfelelőségi táblázat
7
J:~
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1. számú melléklet:
MEGAJANLOTTARLISTA
(Részletes ártáblázat és műszaki- szakmai ajánlat)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott ajánlatban foglalt, aláírt nyilatkozat kerül
csatolásra
Tétel

cikkszám

Termék megnevezés

Menynyiség

1.

SZGRK-PC1H191101

2.

SZGRK-WIN1OH170322

HP Prodesk 400 G6
asztali számítógép,
további opciós termék
megvásárlása szükséges
lehet
HP Windows 10 pro
32/64 bit (OEM) HU,
önállóan nem
rendelhető
HP Intel 9. generációs
iS processzor, önállóan
nem szállítható
HP 8GB DDR4,
önállóan nem
rendelhető
HP1TBHDD,önállóan
nem rendelhető

3.

SZGRKPC1CPU2H190801
4.
SZGRKPC1RAM2H170322
S.
SZGRKPCi HDD2H170322
6.
SZGRKPCIODDI{170322
7.
SZGRKPC1GAR3H170322
8.
SZGRKPC1HDDMT3H170322
OPCIOS TÉTELEK
1.
SZGRK-PCIH191 101

2.

SZGRK-WIN1OH170322

3.

SZGRKPC1CPU2_H190801
SZGRKPC1RAM2H170322

4.

Egységár
[nettó
111SF]
71 014

Összesen ár
[nettó IJUFJ

253

Menynyiségi
egység
db

253

db

34 436

8 712 308

253

db

74 791

18 922 123

253

db

20 225

5 116 925

253

db

15561

3936933

HP optikai disk drive,
önállóan nem
rendelhető
HP 3 év helyszíni
garancia (8*5*NBD)

253

db

5 631

1 424 643

253

db

9 986

2 526 458

HPI-IDD,SSD
megtartás 3 év
időtartam

253

db

14686

3715558

HP Prodesk 400 G6
asztali számítógép,
további opciós termék
megvásárlása szükséges
lehet
HP Windows 10 pro
32/64 bit (OEM) HU,
önállóan nem
rendelhető
HP Intel 9. generációs
iS processzor, önállóan
nem szállítható
HP 8GB DDR4,
önállóan nem
rendelhető

74

db

71 014

5 255 036

74

db

34 436

2 548 264

74

db

74 791

5 534 534

74

db

20 225

1 496 650

18

17 966 542

5.

SZGRKPCi HDD2H170322
6.
SZGRKPC1ODDH170322
7.
SZGRKPC1GAR3_H170322
8.
SZGRKPC1HDDMT3H170322
Osszesen:

HP 1TB HDD, önállóan
nem rendelhető

74

db

15 561

1 151 514

HP optikai disk drive,
önállóan nem
rendelhető
HP 3 év helyszíni
garancia (8*5*NBD)

74

db

5 631

416 694

74

db

9 986

738 964

HP HDD, SSD
megtartás 3 év
időtartam

74

db

14 686

1 086 764

80 549 910
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2. számú melléklet

Műszaki leírás
Standard asztali munkaállomás eszköz műszaki leírása
Elvárt jótállási idő: 36 hónap minden komponensre
Fix mennyiség: 253 db / Opciós mennyiség 74 db
Általános elvárások
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek,
amelyet a szállítás során, amennyiben Vevő külön kéri, az Eladónak igazolnia kell.
Az Ajánlattevő ajánlatában a hatályos magyarországi szabványok és előírások
figyelembevételével, a jelen műszaki leírásban meghatározott feltételeknek megfelelő
eszközöknek és megoldásoknak kell szerepelniük.
Az Ajánlatkérő az eszközök valamennyi paraméterének meghatározásánál azt vette figyelembe,
hogy azok üzleti célú felhasználásra kerühek.
• A szállításra kerülő PC-knek azonos BIOS-sal/firmware-el és BIOS/firmware verzióval
kell rendelkezniük.
o
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 (3)1.: alaplap,
CPU, hálókártya, VGA kártya).
o
A szállításra kerülő PC-kbe szerelt alkatrészeknek azonos BIOS-sal/firmware-el és
BIOS/firmware verzióval kell rendelkezniük.
o A szállításra kerülő PC-knek és a vele szállított alkatrészeknek a garaxicia érvényesítése
egységesen és egyben kezelhető legyen.
.
A szállításra kerülő PC-knek egyedi azonosítóval kell rendelkezniük.
o
Forma: 5FF kialakítás
o Processzor: minimálisan 6 thread egyidejű kezelésére képes legyen, legalább valós 6
core-ral rendelkezzen, minimum 6 MB SmartCache, (például: Intel© CoreTM iS-8500
Processor).
.
Chipset: Intel B360
• Memória: minimum 8 GB DDR4, legalább 2666MJ{z 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
‘
Optikai meghajtó: beépített, Slim kivitelű DVD-olvasó
.
Tápegység: maximum 180W, hatásfoka 90% vagy jobb, aktív PFC
‘ Hálózati csatoló: legkevesebb 1 darab, minimum 1 Gbit/s sebességű Ethernet (R.J45)
hálózati csatoló felület, PXE boot képesség
‘
Hang: Az előlapon 1db CTIA headset támogatású combo-jack kimenettel, a hátlapon
1db hang bemenet és 1db hang kimenettel rendelkezzen
‘ USB: legalább 8db USB és ebből minimum 2db USB Type-A port a számítógép elején,
a hátlapon minimum 6 db USB Type-a port helyezkedjen el
‘ Bővítési lehetőség: minimum 1db PCIE3.0 alacsony profilú csatlakozó
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•
o
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•
.

Külső megjelenítő csatlakozás: 2 kijelző egyidejű csatlakozását lehetővé tevő
konűguráció, extended desktop üzemmód támogatása, minimum 1db D-SUB, 1 db
HDMI ás minimum 1db digitális (DisplayPort vagy HDMI) csatlakozó szükséges.
Megjelenítés: minimálisan 1920x1080 felbontás ás 24 bites színmélység lehetőségének
támogatása
Biztonsági funkciók: TPM security chip szükséges (TPMI .2 vagy TPM2.O támogatással).
WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges
Energia hatékonyság: ENERGY STAR I EPEAT minősítés
BIOSIUEFI: UEFI és Legacy boot funkció támogatása; Támogatott operációs rendszer
alól, a bios/ueft fi~issíthető, illetve bios/uefí konflgurációmódosítás végrehajtható legyen
tüttatással (segédprogrammal vagy standalone); Egységes típus (model) azonosítással
ás darabonként egyedi azonosítóval (pid: UUID vagy QUID) kell rendelkeznie
Menedzselhetőség: biztosítani kell a System Center Configuration Manager 2012 alatti
menedzselhetőséget (tömeges központi OS telepítés, szoftverfrissítések kezelése,
konfiguráció felügyelete, konfigurációkezelés, leltárinformációk (HW, SW),
alkalmazásfelügyelet)
Operációs rendszer támogatás: 64 bites Windows 10 Pro fbttatása biztosított kell, hogy
legyen
Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 10
Enterprise (64 bit) kompatibilis Microsoft vagy a gyártó által biztosított ás 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
A tápcsatlakozó kábel a gyártó által mellékelt, amely lehetővé teszi sz eszköz
elektromos hálózathoz való közvetlen (CEE7/7) csatlakoztatást és működést
Biztonsági foglalat: biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen
Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét)
Csak hivatalos gyártói támogatással rendelkező termék ajánlható!
Meghibásodott merevlemez garanciális cseréje esetén a HDD megtartásának
lehetősége biztonsági okokból, a gép garanciájának időtartama alatt

Az eEvenértékűsé2 minimális feltételei a szállítandó Operációs Rendszer esetén:
‘
‘
‘
.
.

•

Windows alapú alkalmazások külön emuláció nélküli futtatási lehetősége
32 és 64 bites programok füttatási lehetősége
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
BIOSIUEFIIFirmware verzióval rendelkeznek.
Az egyes Asztali munkaállomással e2yütt szállítandó periféria eszközök:
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6.

számú

melléklet:

A KERETMEGÁLLAPODÁS TELJESÜLÉSÉNEK
ÖSSZESÍTÉSE
Teljesulesi osszegek
KM keretösszege

Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft)

Eljárás teljesülése

60 000 000 000

37 083 736 850,6834

61,81

(%)

Z számú pad/ék/d

Műszaki megfelelőségi táblázat
Műszaki leírás szerinti etvárI nilszatci
követelmények

Nyilatkozat a megtetalőtégről been/sem/ ~livalkszások
i,onsos naraméter) [II
03 Standard PC eszköz műszaki adatlaa. gát

A szállitásra kerülő PC-lettek azonos BIOS
sal/flnn’vare-el ás BIOS/tinnware verzióval

kell rendelkezaiük
A szállításra kerülő PC-kaek azonos ílzikai
kiépítéssel kell rendelkezmiük (p1.: a
beszerelésre kerülő egyéb alkatrészek
(llálókártyst, VGA kártya) tsgyaa an-a a porn-a
ás csallakozóra kerüljenek.
A szállításra kerülő PC-knek azonos
alkatrészekből kell összeszerelni (p1.: alaplap.
CPU. Isálókásta, VGA kártya).
A szállításra kerülő PC-kbe szerelt
alkarrészekisek azonos B1OS-salluina’vare-el
ás BlOS/tinssware verzióval kell
rendelkezasiük
A szállításra kerülő PC-k-jack és a vele
szállított alkatrészekssek a garancia
énényesítése egységesen és egyben kezelhető
In-n-en.
A szállításra kerülő PC-lettek egyedi
azonosilóval kell rendelkeratiük
Fonaa: 8FF kialakitás
Processzor: miaitnálísms 6 thread egyidejő
kezelésére képes legyen. legalább valós 6 core
rat rendelkezzen, minimum 6 MB
StaaniCache, (például: hstel4) CoreT01 5-8500
Processor).
Císipset: Intel B360
Memória: miaiaasstn 8 GB DDR4, legalább
2666Ml-hz taalalaaazzon, további bővitésí
lelsetőségeel rendelkezzen 32 GB-ra

igen

1. pont

Igen

2. pont

Igen

3. Pont

.

Igen

-

tgen

5. pont

-

igen
5FF Small Fonn Factor (kis
Iselvipénvű kialakilás)
Intel Core 5-9500 Intel UHO
Graphics 630 graflktss vezérlővel (3
GHz-es atapfrekvencia. Intel Turbo
Boost technológiával akár 44 0Hz, 9
MB gvorsilólár. 6 man)
igen
ízű GB DDR4 2ó66Mltz memória,
további bővitltetőséggei 32GB
kapacitásra. 2 memória slot

Belső adattároló: miaimtim 500GB méretű
I TB 7200RPM HDD meghajtó SATA
11DB. amely legalább 75 lOPS sebességű, a
3.0 6GbiI/s csatolófelölettel, ‚nin 75
csaiolófeltilet adatátviiele legkevesebb 6Gbitls
lOPS teljesitsuénnyel
Optikai meghajtó: beépített, Slim kivitelű
DVD-olvasó
Tápegység: taaximumn 180W, hatásfoka 90%
vagy iobb. aktív PFC
Hálózati csatoló: legkevesebb I darab,
rttinitnsttn lGbitIs sebességű EIlsemet(hU4S)
hálózati csatotó felület. PXE boot képessést
Hang: Az előlapon 1db CTIA headset
tárnogalású combo-jack kimeneltel, a hátlapon
1db hang bemenet és 1db hang kimenettel
rendelkezzen

4. pont

6. pont
7. pont

8. pont

9. pont
10. pont

II. pont

.

igen
1 SOWaie reljesirsssényű, Aktív PFC,
8OPLUS Goldt9O%) hatásfoka

12. pont

Igen

14. pont

Igen

15. pont

USB: legalább 8db USB és ebből minimum
2db USB Type-A port a számilógép elején, a
Isátlapon minimums 6db USB Type-a port
Isetyezkedjen cl

Összesen 8db USB port. Elótapon 2db
USB 3.1 Type-A Geni poti, Hátlapon
2db USB 3.1 Type-A Genh port. 4db
USB 2.0 Type-A pot1.

16. pont

Bővitési leltetőség: mInimum 1db PCIE3.0
alacsony protilú csatlakozó

1db POe v3.0 (Xl6) alacsony prohlú,
1db PCte v3.0 (Xl) alacsony profllú

17. pont

Külső naegjelenítő csatlakozás: 2 kíjelző
egyIdejű csatlakozását lehetővé levő
konűgaráció. extended desklop üzenunód
2 kijelző ereűdeja csattalcozasát lehetővé
támogatása, mininsstm 1db D-SUB. db
leső koatigsrácis, estesded desktop
üzemmód támogatása A hátlapon 1db D1-IDMI (átalakító használata elfogadott, az
SUB. I db HDMI, 1db nisplaypors
átatakitó a konűgstráció részeként szállítandó)
csatlakozó
ás minimums 1db digitális (DisplayPorl vagy
HDMI) csatlakozó sztíkséges.
Megjelenítés: minitnálisan 1920x1 080
1920x1 010 felbontás ás 24 bites
felbontás és 24 bites szimsnsélység
ssisnsélyaág etsemóségáaek támogaiása
leltesőségének támoeaiása
Biztonsági Ümnkciók: TPM secsmriry cttip
szükséges (TPM 1-2 vagy TPM2.0
TPM 2.0 secority chip
támogatással)
WOL táinogalás: Wake-On-LAN támogatás
igen
szükséges
Energia hatékonyság: ENERGY STAR /
igen
EPEAT minősítés
BlOS/UEFI: UEFI és Legacy boot üinkció
támogatása; Egységes típus (mnodel)
azonosilássat és danabonként egyedi
Igen
azonositóvat (pld: UUID vagyGUiB)
rendelkezik

13. pont

IS. pont

19. pont

20. pont
21.pont
22. pont

23. pont

‚

Elótelepített Microsot) Windows tO

Menedzsellaelőség: biztosítja a System Center
Contiguntion Manager 20l2 alatti
menedzsellietőséget (tömeges központi OS
telepítés, szoDverárissítések kezelése,
ken tiguráció felügyelete, kontigurációkezelés,
leliárinfonnációk (lsard’vare, soflsvare),
alkalmazásfelűevelet)
Operációs rendszer támogatás: 64 bites
Windows 10 Pro öjttatása biztosított kelt, hogy
tegyen
Ddverek: Minden a gépben található eszköz
rendelkezik Windo’vs tO x64 Pro
kompatibilis, a gyártó által biztosított és
~
.
tanogatolt driverrel. Ezen nieghajto
programok elérhetőek az interneten a twártói
oldalon.
Szatlitarido Licence: Mierosott Wmdowrs 10
Pro 64 bit HUN OEM Vagy ezzel egyeneilekta
A tápcsatlakozó kábel a gyártó által mellékelt,
amely lehetővé teszi az eszköz elektromos
hálózathoz valóközvetlen (CEE7/7)
esatlakoztatást ás működést
Biztonsági foglalat: biztonsági rés zár
foglatatlat rendelkezzen
Burkolat alapszine: fekete vagy szürke
Csak tiimtatos gyártói ián,ngaiáaast rendelkező
tennék ajánthatói
Megsiibáaodon mers’demcz garanciális cseréje
esetén a HOD megtartásának lehetősége
biztonsági okokbót
Az Ajántaiie’,ó ajántsiában csak azonos gyártótót
származó, azonos típusú Asztali
munkaátiamásokai ajántttai meg. ametyek tetjesen
megegyező kiépításúek ás azonos
BIO&OiEFtifirmware ‚erzió’at readetkeznek

igen

24. pont

igen

25. pont

.

igen

.

26. pont

.

.

..

Professional 64 bit HUN operacios
rendszer
.

igen

28. pont

.

igen

29.pont

fekete

30. pont

‚

igen

31. pont

igen

32. pont

igen

33. pont

~

~

Mag3iar billentyűzet kioszeású, ID) goitibos
Vezetékes kivitel, aiaely legalább ISta
hosszúságú USB A esatlakozóval ellátott
Kivitete a gombok elhelyezkedése
.
‚
‚
. ‚
.
tekanteteben parhitzajnos egyenes isanv’a
Kompatibititássat bír, illet”e működéséhez
külön külső szoflvert non igényel Windo”s
tO esetén
Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét)
Az Ajáalattevő ajánlatában csak új, azonos
thpusú, az Aszlali munkaáltoiaásokkal együtt
szállítandó Bitlentyúzeteket aiáathat meg.

27. pont

flitheiityltátil

HP Business Stun biltenb’űzet. taagytir
nyetvu._tot_gombos
Vezetékes kivitel, I Sni hosszúságú
USU Type-A csatlakozóval

-:~~~jjj~

:;:-~

~

35. pont
35

ont
p

.

igen

37. pont

igen

38. pont

fekete

39, Pont

igen

40. pont
Itlte~

.

.

‚

‚

‚

.

‚

Optikai, legatabb t Sin hosszusapa vezetekes
‚ .
USB A esatlakozastm,
2 alap gombbal és scroll górgővel szemett
gombbat rendelkezik

HP tézeres optikai érzékelőjú egér,
. ‚ .
I ‚Sm tiosszsmsagu USB Type-A
.

.

csatlakozassm

.

2 alap goinrnbal. tdb gominbat a scroll
görgőbe épitve, 1db scroll görgő

42. pont

43

ont
.

P

Felbontás legalább 1000 dpi
Kompatibilitássat bír, illetve működéséhez
külön külső szoflverl nem igényel Windows
to esetén
Burkolat alapszine: fekete van” szürke (sötét)
Az Ajánlattevő ajánlatában csak t~, azonos

I 000dpi

44. pont

igen

45. pont

fekete

45. pont

ttpsmsú, azAszlali munkaáltomásokkal együtt

igen

47. pont

szállítandó Eeereket ajárithat meg.

1 Ar alábbi rábtéssttasmm aeon cettakat shot aortas osramnéter” kite ezét cserepet. ott s iántstseeónsk kett ins nadmsi a ér kife tenie a? sdois sora vona skasó mtsza ki tartatmat: shot i5en/nem’ saerepet, azon
cettahan alan tattevő a ánlatának ms~Ztetető választ (ten, saty n cml kelt msepadni, kifeités. itt egyéb információ metatissa nétkut

