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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
3. rész

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

BULL Magyarország Számítástechnikai KU.
KEF azonosító: 100008
Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.
Cégjegyzékszám: 01-09-710062
Adószám: 10378144-2-41.
Bankszámlaszám: 10300002-20175090-00003285
Képviseletében eljár: Hernádi József ügyvezető
mint szállító, a továbbiakban: Szállító,

és

Anus Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 100159
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.
Cégjegyzékszám: 01-10-047135
Adószám: 23469507-2-41.
Bankszámlaszám: 11500092-11040921
Képviseletében eljár: Nagy Péter vezérigazgató
mint szállító, a továbbiakban: Szállító,

es

NEXOGEN Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
KEF azonosító: 200526
Székhely: 1112 Budapest, Menyecske u 27
Cégjegyzékszám: 01-09-890645
Adószám: 14 139587-2-43
Bankszámlaszám: 12010556-00341195-00100006
Képviseletében eljár: Kovács András Ferenc ügyvezető
mint szállító, a továbbiakban: Szállító,

és

PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200591
Székhely: 2112 Veresegyház, Szent Erzsébet körút 1 L
Cégjegyzékszám: 13-09-085378
Adószám: 12496679-2-l 3.
Bankszámlaszám: 10800007-50000000-12634005



Képviseletében eljár: Hári Péter ügyvezető
mint szállító, a továbbiakban: Szállító,

es

REMEDIOS Zártkörííen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 200447
Székhely: 1063 Budapest, Bajnok utca 13. V em.
Cégjegyzékszám: 01-10-046850
Adószám: 23037490-2-42.
Bankszámlaszám: 10300002-10568747-49020016
Képviseletében eljár: Karácsony László Levente vezérigazgató
mint szállító, a továbbiakban: Szállító,

mint Szállító’ (a továbbiakban együttesen: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KB-7187/2013.) szám alatt a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények
részére „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013”
tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része
eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban:
KM)

KM azonosítószáma: KMO2O1-O219SZGR13, 2. részteljesítés
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
KM időbeli hatálya: 2017. augusztus 26.
KM keretösszege: 22.000.000.000 forint ± Ma.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot beny~tó BULL Magyarország
Számítástechnikai Kft., Areus Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
NEXOGEN Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és REMEDIOS
Zártkörűen Működő Részvénytársaság közösen teljesíti. A BULL Magyarország
Számítástechnikai Kft., Areus Infokommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
NEXOGEN Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és REMEDIOS
Zártkörűen Működő Részvénytársaság egymás közti, illetve a Megrendelő közti viszonyát a jelen
szerződés (a továbbiakban: Szerződés) és a konzorciumi együttműködési megállapodás
tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Szállító, a BULL Magyarország Számítástechnikai Kft a
Szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes konzorciumi tag nevében írja alá.

A BULL Magyarország Számítástechnikai Kft., Areus Infokommunikációs Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, NEXOGEN Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató ás Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság, PRINTNET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és
REMEDIOS Zártkörűen Működő Részvénytársaság kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő
kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.2

‘ A keretmegállapodásos eljárás elsó részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a
közös ajánlattevők száma szerint bövitendő.
2 A nyertes ajánlat szerint kitöltésre, amennyiben a nyertes ajánlatot konzorcium tette
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Szállító kijelenti, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe veszi, elfogadja és
betartja jelen szerződés rendelkezéseit valamint az elszámolások, kifizetések, ellenörzések eljárási
szabályait érintő valamennyi jogszabályt.

2. A szerződés tárgya, mennyisége:3

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. „Kliens eszközök beszerzése (Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése 2013 — 2. részteljesítés, KYIO2O1-02195ZGR13)” tárgyú eljárásban
jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú
mellékletben (műszaki leírás) meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, az ott
megjelölt tartozékokkal rendelkező, a 2. számú melléklet (Megrendelt termék- és árlista) szerint
nevesített elemekből álló termékek szállítását az alábbiak szerint:

2.2. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja alábbi termékek szállítását:4

3. rész
a) 35 db5 Benq gyártmányú 0L2450 típusú monitor és a hozzá tartozó kiegészítők6

2.3. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a BULL Magyarország
Számítástechnikai KR (cégnév)7 teljesíti.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1. Szállító a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott termékeket jelen szerződés
hatálybalépését követő 30. napig köteles leszállítani. Megrendelő előteljesítést elfogad.

3.2. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés minkét fél által történő aláírással
tép hatályba és megszűnik, amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek
mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye: Szállítónak a jelen szerződés 2. pontjában szereplő termékeket Megrendelő
1106 Budapest, Maglódi űt. 6. szám alatt található raktárába kell leszállítania.

5. A teljesítés módja

5.1. Szállító a termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, bontatlan gyári
csomagolásban köteles leszállítani. SzáUító köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a
szállítás során seimnilyen sérülés ne érje.

5.2. Szállító 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 mellékelni, illetőleg elektronikus
úton elérlietővé tenni Megrendelő számára, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges
tájékoztatást a Megrendelő által kijelölt személyek részére megadni.8

‚ A nyertes ajánlauevő ajánlata és a mennyiségi eltérés lebívására flgyeleminel kerül khöltésre

A végleges szöveg attól függ, bogy Szállító a közbeszerzési eljárás mely részeiben lesz nyertes Szállító.
Az ajánlattételi felhívás 7. pontjában foglaltak szerint véglegesített mennyiség: 30 ÷ S rib (mennyiségi eltérés)

ÜZLETI TITOK
‘A nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre.

Az adott termék speeitikáeiójához igazodóan értelmezendő és teljesitendő.
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5.3. Szállítónak a 5.2 pontban meghatározottakon kívül — amennyiben a termékre vonatkozóan
lehetséges — át kell adnia Megrendelő részére I db driver telepítő készletet és a magyar nyelvű
műszaki dokumentációt.9

5.4. Szállító köteles legalább a termék szállítása előtt két munkanappal írásban értesíteni Megrendelőt
a szállítás időpontjáról. Szállító valamennyi 2.2. pontban található terméket egy időben köteles
leszállítani. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Megrendelő a leszállított termék
tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel
közötti időben a termék(ek) őrzéséről Szállító költségére és veszélyére Megrendelő gondoskodik’

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

5.6. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Szállítót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Megrendelő késedelme Szállító
egyidejű késedelmét kizárja.

5.7. Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.8. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Szállító (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128’ ~ (2)-(4) bekezdésének
rendelkezéseit, valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

5.10. Szállító köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 125. ~ (4) - (5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni’

5.11. Szállító jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, melyjelen szerződés 4. számú mellékletében található.

5.12. Szállító jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a Kbt. 125. ~ (7) bekezdése szerinti
meghatalmazást, amely jelen szerződéshez 5. számú mellékletként került csatolásrai°

6. A Ilzetendő ellenérték:~

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

6.2. A Szállítót megillető szállítói díj teljes összege: 1.152.535.,- ± közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz
egymillió-százötvenkettőezer-ötszázharmineöt forint ± közbeszerzési díj ± ÁFA forint.

Az adott termék speciflkációjához igazodóan értelmezendő és teljesítendő.
o Kizúrólagabban az eselben lesza szerződés része, ha Szállitóktilíbldi adóilletőségű
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6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő Összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza
az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a
Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% ±
Ma.

6.4. Szállítót 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. A Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

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

7.3 Szállító a jelen szerződés 6.2 pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit a
Szállító a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően állít ki, és
azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.

7.4 A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
telj esítésigazolás.

7.5 Szállító a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a számla szabályszerű kiállítása után a Szállító a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
postafiók címére küldi,

- a szán-dán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, V1’SZ/SZJ száma
mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szállítói szerződés számot
valamint fizetési határidőként 30 napot,

- a számlán fal kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII

törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

7.6 A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a Szállítónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

7.7 Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 301/A. ~ szerint meghatározott mértékű késedelmi
kamatot fizet a Szállítónak.

7.8 Szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.9 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2. pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.
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7.1OA Szállító a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

7.11 A számlához a Kbt. 130. ~-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a KM
hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

7.12 A Szállító jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1. Megrendelő a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-
12:00 óra között. Amennyiben Szállító az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja
le a termékeket, Megrendelő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A
szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Szállító költségére és veszélyére
Megrendelő gondoskodik.

8.2. Az átadás-átvétel során Megrendelő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Szállító jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le

(szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám szerint),
- a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában, meghatározott előírásoknak,
- Szállító a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges

dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét
(5.2., 5.3.).

8.3. Megrendelő a sikeres átvételt a szállítólevél és átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja, helye,
- felek jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
- az átadás-átvétel tárgyát képező termék egyedi azonos ítója (gyári száma),
- az átadás-átvétel tárgyát képező termék garanciális idejének me~e1ölése.

8.4. Megrendelő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Szállító nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le

(szemrevételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám szerint),
- a leszállított termék nem felel megjelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
- Szállító a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű használathoz

szükséges dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus helyét
(5.2. 5.3.)

8.5. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Megrendelő

megtagadta,
- Szállító képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.
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8.6. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak Ic, melyre a 8. pont vonatkozó rendelkezéseit kelt megfelelően alkalmazni azzal, hogy
ismételt sikertelen átvételt követően Megrendelő a meghiúsulás jogkövetkezményének
alkalmazása mellett (11.4.) jogosult a megtagadással érintett mennyiség tekintetében elállni a
szerződéstől.

8.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik (Ptk. 316. ~). Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 283. * (2)
bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a
tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Szállító jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. pontjában
meghatározott termékek átadás-átvétele sikeresen lezárult.

9.2. Szállító a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Megrendelőnek az átvételt igazoló
szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Megrendelő kiállítja a
teljesítésigazolást (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).

9.3. Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Szállító a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, jelen szerződésben előírt meghatározott
dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át.

10. JótáHás, garanciális körébe tartozó hibajavítás

10.1. Szállító jelen szerződés keretében leszállított termékekre a gyártó által biztosított, de legalább
36 hónap teljes körű jótállást vállal, mely kiteijed a termékek tartozékaira (3)1: akkumulátor) és
alkotórészeire is. Ajótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.

10.2. Szállító garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Szállító garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen szerződés 1.
számú mellékletben található műszaki specifikációnak.

10.3. Megrendelő hibabejelentését inunkarendjének megfelelő munkanapokon 08:00 és 16:00 óra
között, pénteken 8:00-14:20 óra között Szállító alábbi elérhetőségeinek valamelyikén, írásban
teheti meg”:

Faxszám:+36 14375151
E-mail cím: service@bull.hu
Telefonszám: ±36 1 437 5180
Telefonon történő hibabejelentés esetén Megrendelőnek hibabejelentését 60 percen belül
írásban (e-mailen) meg kell erősítenie.

10.4. A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
—hibát bejelentő személy neve, beosztása,
—meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám)
—észlelt hibajelenség leírása,
—meghibásodás helyszíne,
—hibabejelentés száma.

“ A szerződés aláirúsáig kéijük megadni.
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10.5. A hibabejelentést Szállító köteles 4 munkaórán belül visszaigazolni Megrendelő felé.

10.6. Szállító köteles a meghibásodott eszköz helyett “Következő munkanapi csereeszköz
szolgáltatás” keretében - olyan csereeszközt biztosítani a hibajavítás időtartamára, amely
megfelel a jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő eszközzel szemben támasztott
műszaki követelményeknek.

„Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás” azt jelenti, hogy a Szállító legkésőbb a
meghibásodás bejelentését követő munkanapon köteles csereeszközt biztosítani és leszállítani
Megrendelő budapesti telephelyére. Ezzel egyidejűleg Szállító köteles a meghibásodott eszközt
Megrendelő budapesti telephelyéről elszállítani és a hibajavítást a lehető legrövidebb időn belül
megkezdeni.

10.7. Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható,
Szállító köteles a meghibásodott termék helyett új, legalább a meghibásodott termékkel azonos
specifikációjú, azonos gyártmányú terméket adni Megrendelőnek. Az új eszköz jótállására jelen
(10.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni (36 hónap).

10.8. HDD hiba esetén Szállító a hibabejelentést követően I munkanapon belül, a Megrendelővel
egyeztetett helyen és időbenjogosult meggyőződni arról, hogy a bejelentés tárgyaként megjelölt
termék valóban meghibásodott-e. Amennyiben az egyeztetett időpontban a Szállító a vizsgálatot
nem végezte el, illetve a vizsgálat alapján a termék hibája fennáll, Szállító köteles a
bejelentéstől, illetve — vizsgálat esetén — a vizsgálat elvégzésétől számított 2 munkanapon belül
a meghibásodott termék helyett új, legalább a meghibásodott termékkel azonos specifikációjú,
azonos gyártmányú terméket adni Megrendelőnek. Az Új eszköz jótállására jelen (10.) pont
rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.9. Felek kijelentik, hogy a hiba feltárása során Szállító nem jogosult az eszközről kinyerhető
adatok megismerésére, a hibás eszköz vizsgálatának célja kizárólag a hiba tényének
megállapítása.

10.10. Szállító tudomásul veszi, hogy HDD hiba esetén Megrendelő a hibajavítással érintett terméket
nem adja át Szállítónak, a termék minden esetben Megrendelőnél marad. Szállító a
Megrendelővel egyeztetett körülmények között jogosult a hibás terméket vizsgálni, de annak
tartalmát nem ismerheti meg.

10.11 .A megjavított, illetve új eszközt Megrendelő, budapesti telephelyén történő átadás-átvétel
keretében veszi át, melynek keretében meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e.
A hibajavítás átvételét Megrendelő a 10.12. pont szerinti munkalap aláírásával igazolja. Az
átadás-átvételre egyebekben jelen szerződés átadás-átvételt szabályozó, vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

10.12.Szállító a hibajavításról, HDD cseréről munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi
adatokat kell tartalmaznia:
— a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy azon

termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett Új termék kerül
átadásra, az Új termék azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere indoka,

— annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
— hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
— hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
— meghibásodás oka,
— Szállító hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
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10.1 3.Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje.

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

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

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

10.17. Amennyiben harmadik személy Szállítónak felróható jogsértésből következően szabadalom,
szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Szállítót perbe hívni, Szállító pedig köteles a perbehívást
elfogadni. Szállító jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi,
szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Szállító
továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Szállító valóságnak nem
megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

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

11. Szerződésszegés, szerződést biztosító niellékkötelezettségek

11.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból
jelen szerződés 2. pontjában meghatározott termékek átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen
— az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően — késedelmi
vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

11.2. 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 mennyiség nettó értéke.

11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4. Jelen szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Szállító meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke a kötbérrel érintett mennyiség nettó értékének 25 %-a. Jelen
szerződés ineghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése
miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító
súlyos szerződésszegése miatt eláll.
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11.5’ Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.

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

11.7. Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény (Ptk.) 246. *-ára figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, bogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés
alól.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés Szállító részéről rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 132. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.

12.3. Megrendelő jogosult Szállító súlyos szerződésszegése esetén Szállítóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül
különösen, ha:

a) Szállító a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Szállító valamely — az a)-b) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

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

12.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatályú felmondással, a Kbt.
125. ~ (4) — (5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén
felmondani. Jelen pont szerinti felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

12.5. Amennyiben Szállító nem a szerződés műszaki leírásában szereplő követelményeknek
megfelelő terméket szállította le Megrendelő részére és a hibás teljesítés nem orvosolható, úgy
Megrendelő jogosult a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.4.) -

amennyiben jogszabály nem zárja ki - a szerződéstől elállni, vagy a szerződést azonnali
hatállyal felmondani. Felek a szerződéstől történő elállás esetén kötelesek egymással teljes
körűen elszámolni.

12.6. 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.

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

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

12.9. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.
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13. Titoktartás

13.1 Szállító 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 Szállítónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

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

13.5. Szállító teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult — választása és az eredeti állapot helyreállításának lehetősége szerint — a
jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás12

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői13:

a) Megrendelő részéről:
Név: Zsuffa Zoltán Gyula
Beosztás: osztályvezető
Telefonszám: +3617957330
Mobiltelefon szám: ±36709538685
E-mail cím: Zsuffa.zoltan@nisz.hu

b) Szállító részéről:
Név: Csikós Péter
Beosztás: tanácsadó
Telefonszám: ±361 437 5100
Mobiltelefon szám: ±36 20 326 9637
E-mail cím: peter.csikos~bull.hu

14.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolásárajogosult személy:

Név: Zsuffa Zoltán Gyula
Beosztás: osztályvezető
Telefonszám: ±3617957330
Mobiltelefon szám: ±36709538685
E-mail cím: Zsuffa.Zoltan@nisz.hu

12 A szerződés aláirásáig kerül n’cghatározásra
13 A szerződéskőlésigkérjük megadni.
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14.3 Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapesolattartók, 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.

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

14.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

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

15. Vis Major

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

15.2 Ajelen 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 látbatóak és nem voltak
elháríthatóak, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fZ5ldrengés, 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;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

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

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

15.6 Amennyiben a vis rnaior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

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

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

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

16.4. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

16.5. Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezései irányadók, tekintettel alTa, hogy a Szállító által kötött KM olyan, a Ptké. 50. ~ (I)
bekezdése szerinti fennálló kötelemnek minősül, amely a 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatályba
lépése előtt került megkötésre és erre tekintettel a KM és az 1959. évi IV. törvény rendelkezései
a Kbt-ben szabályozottak szerint jelen szerződés során is kötelezően alkalmazandóak.

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

16.?. 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.

16.8. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
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16.10.Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött fent
hivatkozott, fizikailag nem csatolt KM, és az alábbi mellékletek’5:

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

NISZ Nemzeti lnfo&nmmun,kácjós Szolgáltató

Zink&Qen Műkődó Réazvétytánaság

1081 Budapest, Csokonai utca

Műszaki leírás
Megrendelt termék- és árlista~
Nyilatkozat Partner adatairól (minta)
Teljesítés igazolás (minta)
A Kbt. 125. * (7) bekezdése szerinti meghatalmazás’7

Dátum: ‚~~ mar— ~ Is)2dY~
BulIMa~yarorszéq V~

Hernádi József
ügyvezető igazgató

Bull Magyarország Kft.
a közös ajánlattevők nevében

Szállító

‘~ A mellékletek teljeskőrűen a végleges szerződéshez kerülnek csalolásra
16 ÜZLETI TITOK

“Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része, ha Szállító külR$Idi adóilletosegu

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

Dátum’ ‘ . 20

4
5t.6 Zoltán Attila

vezérigazgató
NISZ Zrt.

Megrendelő
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