SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása
amely létrejött egyrészről
a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ
Zrt., KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., adószám: 10585560-242, képviseli: Szabó Zoltán Attila), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az alábbi közös ajánlattevők, mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között:
az Areus Infokommunikácjós Zrt. (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest,
Montevideo u. 5., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága Cg.: 01-10-047135, adószám: 23469507-2-41 képviseli: Nagy Péter), és
a Silicon Computers Kft. (KEF azonosító: 100091, székhely: 1118 Budapest, Zólyomi Út
23., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg.:
01-09-465189 adószám: 12095144-2-43, képviseli: Lehoczki Gábor),
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, a jelen szerződés aláírására
meghatalmazott, valamint a számlázásra jogosult cég az Areus Infokommunikációs Zrt.
(a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF, vagy Beszerző) által TED 2011/S 45073 867 szám alatt „Számítógéprendszerek szállítására és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítésére
2011” (1. számú rászteljesítés) tárgyban lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a
Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM, azonosítószáma:
KMO1 19SZGR1 1).
—

Megrendelő a hivatkozott KM alapján a keretmegállapodásos eljárás 2. részeként a Kbt.
136/B. ~ (3) bekezdés b) pontja szerint verseny újranyitással, elektronikus árlejtéssel
folytatott le beszerzési eljárást, amely eredményeképpen a 2-03149-0000-2012 számon
„Meglévő EMC tárolórendszerek garancia kiterjesztése” tárgyban szállítási szerződést (a
továbbiakban: Alapszerződés) kötött.
Megrendelő és Szállító az Alapszerződést a jelen szerződésben meghatározottak szerint
módosítják.
2. A szerződésmódosjtás indoka
Felek a megkötött Alapszerződést arra tekintettel módosítják, hogy az Alapszerződés megkötését
követően olyan, a Feleket érintő változások következtek be, melyek az Alapszerződés teljesítését
jelentős mértékben érintik.

1

A gyártó kormányzati üzletpolitikájára vonatkozó szabályzat változása értelmében az
Alapszerződésben rögzített szállítási árhoz képest további kedvezményt biztosít, mely
kedvezményt Szállító érvényesíteni kívánja Megrendelő felé.
Fenti körülményre tekintettel a szerződés jogszerű módosításának a feltételei teljesülnek.
3.

Módosítás

Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés „5. A fizetendő ellenérték” pontjában
szereplő Szállítót megillető díj jelen szerződés 2. pontban foglalt indokok alapján az alábbiak
szerint változik:
a szerződéses ár 209.950.000,- Ft ± ÁFA, azaz KettőszázkilenCIi1i1lió11encSzá~e~~
forint ± általános forgalmi adó helyett 198.700.000,-Ft ± AFA,
azaz
Százkilencvennyolcmillió-hétSz~e~ forint + általános forgalmi adó összegre módosul.
4. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződést Felek az alulírt helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak
megértése után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből két példány a Megrendelőt és
két példány a Szállítót illeti.
Budapest, 2012. június 27.

Megrendelő:

Szállító:
zeti

okommunikációs Szolgáit2
űen N4IJkÖdŐ RészvenytársasaL
u apest, Csokon2i u.

Szabó Zoltán Attila ~
vezérigazgató
NISZ Zrt.

Nagy Péter
vezérigazgató
Areus Ir~fokommunikáCióS Zrt.

Areus Infokommunjk~cj~5 Zrt.
7 Bp., Montevideo u. 5
Adoszám: 234695Q7~24J
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt
115QQOg2..11Q4O92~

