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Szerződés nyilvántartási szánt..~?J~.~.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító
20182
Székhely:
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám:
01-10-041633
Adószám:
10585560-2-44
Bankszámlaszám:
K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli:
Konez András
Képviselő titulusa:
Gazdasági vezérigazgató helyettes
Képviseli:
Kopcsányi Tibor
Képviselő titulusa:
Beszerzési és logisztikai igazgató
mhit Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről a(z)
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
KEF azonosító:
100061
Székhely
1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám:
01-10-041733
Adószám:
10649297-2-44
Bankszámlaszám:
10918001-00000057-22480051
Képviseli:
Kucska Arpád
Képviselő titulusa:
vezérigazgató, mint Eladó
Flaxeom Holding Zfl.
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

200267
1149 Budapest, Mogyoródi Út 53.
01-10-045798
13985677-2-42
10300002-10580660-49020014
Harasztos Frigyes
vezérigazgató, mint Eladó

NETvisor Zrt.
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

200161
1119 Budapest, Petzvál J. u. 56.
01-10-045730
14023059-2-43
10700024-04684103-51100005
Dr. Máthé János István
vezérigazgató, mint Eladó

Szignáíom
drt Meszáros Valéria
Jogtanácsos
NÍSZ Zrt.

R+R Periféria Kft.
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

100209
1106 Budapest, Fehér út 10. 12. épület
01-09-566583
12221402-2-42
10102086-68826902-00000005
Rajki Rudolf
ügyvezető, mint Eladó

Rufusz Computer Informatika Zrt.
KEF azonosító:
200190
Székhely
2030 Erd, Retyezáti u. 46.
Cégjegyzék szám:
13-10-040860
Adószám:
13644545-2-13
Baukszámlaszám:
10102103-48795100-01004003
Képviseli:
Fauszt Zoltán
Képviselő titulusa:
vezérigazgató, mint Eladó
Szintézis Zrt.
KEF azonosító:
Székhely
Cégjegyzék szám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
Képviselő titulusa:

100101
9023 Győr, Tihanyi Árpád Út 2.
08-10-001771
12890341-2-08
10201006-50220698-00000000
Bognár Pál
igazgatósági tag, mint Eladó

Tigra Kft.
KEF azonosító:
100150
Székhely
1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Cégjegyzék szám:
01-09-5661 07
Adószám:
12218778-2-42
Bankszámlaszám:
10900059-00000003-31980015
Képviseli:
Vertán György
Képviselő titulusa:
ügyvezető, mint Eladó
(Eladók a továbbiakban együtt: Eladó)
között (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
kel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 022-037059 (2017. 08. 23.), (KE-1405/2017) szám alatt, a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „SZGR Miens oldali
informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési ke
retmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
—

-
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KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO1O1-2OSZGRK17
aláírásának dátuma: 2017. július 10.
időbeli hatálya: 2020. július 10.
keretősszege: nettó 40.000.000.- Ft

1.2. Vevő „ICT tartalékeszköz beszerzés 2018 Q3 V-Standard hordozható munkaállomások”
tárgyban az 1.1. pontban rögzített Keretmegállapodás 2. része szerinti közbeszerzési eljá
rást bonyolított le a verseny újranyitásával. Az eljárás során Eladó, mint Ajánlattevő tette
a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így Vevő Eladót nevezte meg az eljárás nyerte
seként, melyre tekintettel Felek a jelen adásvételi szerződést kötik.
1.3. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát ajelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A Szerződés értehnezésénél sorrendben a jelen szerződés I.
számú mellékletét (Műszaki leírását), jelen szerződés rendelkezéseit, Vevő keretmegálla
podásos eljárás 2 részében tett ajánlatát, a KIvI rendelkezéseit, Eladó keretmegállapodásos
eljárás 1. részében benyújtott ajánlatát, a közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbe
szerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe
venni.
1.4. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést
közös ajánlattevő nevében írja alá.

—

meghatalmazás alapján

—

a(z) összes

1.5. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállal.
1.6. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és jelen szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítá
sát érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (I. számú melléklet) foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő hi
vatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósításárajött
létre. A ICT tartalékeszköz beszerzés 2018 Q3 V- Standard hordozható munkaállomá
sok” tárgyú eljárás eredményeképpen létrejött jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és
megveszi, Eladó pedig elvállalja a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
mennyiségben és részletezés szerint jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
műszaki követelményeknek megfelelő termékek szállítását és szolgáltatás nyújtását.
—

2.2. Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az EURO ONE Szá
mítástechnikai Zrt. teljesíti.
3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladó a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalé
pését követő 120 napon belül köteles teljesíteni. A Vevő előteljesítést elfogad azzal, hogy
a teljes mennyiséget egyben kell teljesítenie.
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3.2

Felek jelen szerződést határozott időre kötik. A Szerződés mindkét fél által történő
aláírással lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.3

Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének
határidejét.

4. A teljesítés helye
4.1 .Eladónak jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket Vevő buda
pesti telephelyére 1148 Budapest, Róna utca 54-56. vagy más Budapest közigazgatási
határán belül található helyszínre szállítja. Vevő a teljesítés előtt 5 munkanappal ponto
sítja a teljesítési helyszínt. Felek a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerint a teljesítés
helyének módosítását, olyan módosításnak tekinti, amelynek feltételei előre megismer
hető módon, egyértelműen rögzítésre kerültek a jelen szerződésben.
-

-

4.2.A licencátadás során Eladó a licencek szállítása esetében az átadandó dokumentumokat
(p1.: licencigazolás), míg gyártói támogatás szolgáltatás esetében a szolgáltatás igénybe
vételéhez szükséges dokumentumokat, elérési utat (adott esetben az ehhez szükséges ak
tiválási kódot) elektronikus úton és papír alapon adja át. Elektronikus átadás esetén az
előbbiekben meghatározottakat a LicenceAdmin@nisz.hu e-mail címre kell megküldeni.
A licencek átadásáról a számla kiállításakor Eladó a 6. sz. melléklet szerinti licencinfor
máció s adatlapot köteles átadni Vevő részére.
5.

A teljesítés módja

5.1. Jelen szerződés keretében Eladónak a 2. számú mellékletében meghatározott mennyiség
ben és részletezés szerinti termékeket kell leszállítania. Ajelen szerződés keretében szállí
tandó eszközöket részletes műszaki minimumkövetelményeit jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza.
5.2. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles
leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során
semmilyen sérülés ne érje.
5.3. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak ren
deltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).
5.4. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés
keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi doku
mentumot, így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótál
lásra vonatkozó okrnányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást elvégezni. Eladó köteles továbbá Vevőnek eszközön
ként 1 db műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban, ha magyar nyelvű
műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni. A jótállásra
vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát, valamint ajótállás
időtartamát.
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5.5. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azo
nosító 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 ta
karja le.
5.6. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő két munkanapon belül fel kell vennie a
kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartójával és
egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vo
nalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
5.7. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt öt munkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapesolattartóját 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 Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
5.8. Eladó az 5.7. pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült ki
mutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaz
nia:
• NISZ-es szerződésszám
termék megnevezése,
termék gyári száma,
termék vonalkódjának száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti ki
mutatást nem küldi meg Vevőnek.
-

5.9. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésé
hez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
5.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Felek számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Feleknek haladéktalanul írásban érte
sítenie kell a másik Felet a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is is
mernie kell. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
5.11. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. * (2) (4) be
kezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.
-

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

—

5.13. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt voba el. Ha a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben, valamint a KMben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek
volna be.
5
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5.14. Eladó köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetövé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
5.15. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.
6.

A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (eszközök, szolgáltatások) árát, egységárát je
len szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
6.2. Eladót megillető díj teljes összege ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
árak, egységárak alapján: nettó 13.461.560,- Ft + közbeszerzési díj + AFA, azaz nettó
Tizenhárommiflió-négyszázhatvanegyezer-ötszázhatvan forint ± közbeszerzési díj ±
AFA.
6.3. Felek rögzítik, bogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányadóak.
6.4. A 6.2. pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 pontban meghatározott nettó ár
különösen (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járu
lékos költséget, díjat, de nem tartalmazza sem termékek sem a szolgáltatások esetén az
általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő
általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa. A
közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
—

—

6.5. Eladót ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Eladó a köz
beszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy
időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni, azaz annak összege
a számlában külön tételsorban kerül feltüntetésre.
7.

Fizetési feltételek

7.1. A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem
megengedett.
7.2. Eladó tudomásul veszi, bogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete Vevő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti,
úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során
—

-

7.3. Eladó a jelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítés Igazoló Bizonylat
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(4. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és azzal
együtt nyújt be a Vevőnek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepel
hetnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jogosult.
7.4. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mind két
Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat, valamint a bizonylathoz csatolt szállítólevél
és a Licenc-információs adatlap (6. számú melléklet) kitőltött formában1.
7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, FE: 133.) küldi.
7.6. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megneve
zése, VTSZ/SZJ!TEAOR számát,
b) a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
d) a szániján fel kell tüntetni a bankszántlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3),
g) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tör
vény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
7.7. A Vevő ajogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek köz
ponti iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladó
bankszámlájára a Kbt. 135. * (1) és (6) bekezdéseiben és a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdései
ben meghatározottaknak megfelelően, amely időtartamba nem számít bele az esetleges
számlareklamáció ideje. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával
kapcsolatosan, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra kezdő
dik
7.8. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
7.9. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
kezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

*

(1) be

7.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződés
ben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.12. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak. A Kbt. 136. * (2) bekezdése értelmében a külföldi

‚‘

y/2

________

Nem releváns.
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IC.

adóilletékességű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csa
tohű, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerez
het az Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.
7.13. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.
7.14. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
7.15. Az ellenérték megflzetésére egyebekben a KtvI V. pontjának rendelkezéseit kell megfele
lően alkalmazni.
8.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1

Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket mennyiségi át
adás-átvételi eljárás keretében veszi át. Mennyiségi átvétel a teljesítés helyén történik hét
fótől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben El
adó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok
átvételét a következő mrnikanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti
időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

8.2

Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír
alapon ajelen szerződés 5.8 pontja szerinti kimutatást (szállítólevél), melynek az ott meg
határozott adatokon kívül termékekhez rendelten tattah~aznia kell a vonalkódot is. A szál
lítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát is. Az átvétel megkezdésének feltétele az
előzőekben meghatározott dokumentum átadása.

8.3

Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e
le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.3. pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.4. pontjában meghatározott dokumentumo
kat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,
a tennéken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e ajelen
szerződés 5.5. pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a tennéken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 5.8. pont szerinti kimutatásban a ter
mékhez rendelt vonalkóddal.

8.4

Vevő a sikeres átvételt az átadás-átvételi jegyzőkönyv (aláírásával igazolja (nem minősül
teljesítésigazolásnak), melyhez a szállítólevél egy példányát mellékelni kell.

8.5

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí
totta le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott

előírásoknak,
d) Eladó atermékkel együtt nemvagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.3. pont
jában előirtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.4. pont
jában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét sem,
f) Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 5.5. pontjában meghatározott előírások szerint
helyezte el a terméken a vonalkódot,
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 5.8 pont szerinti kimutatásban a
termékhez rendelt vonalkóddal.
8.6

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, vonalkód száma,
amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

8.7

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnakle, melyre a 8.1-8.5 pont, valamint jelenpont rendelkezéseit kellmegfe
lelően alkalmazni.

8.8

Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok
8.8.1
Amennyiben a szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatok teljesítése során
szállított termékekhez van olyan licensz, amely a szállított termékek működéséhez szüksé
ges, akkor Eladó köteles ezt a 2.1. pontban meghatározott feladatok teljesítése keretében a
termékkel együtt leszállítani Vevő részére.
8.8.2
Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni a szoftverek rendel
tetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Eladó különösen
az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
licencigazolás (amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat):
. a licencelt szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben
ez értelmezett),
. a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett),
. a licencekhez tartozó felhasználószámot (db) és a licenc felhasználási feltételeit
(amennyiben ez értelmezett),
. a maximális konkurens felhasználószámot (db), valamint annak leírását, hogyan
történik a felhasználás ellenőrzése (amennyiben ez értelmezett).
8.8.3
Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi, hogy Eladó a szoftverek rendeltetésszerű
és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat átadta-e.
8.8.4
Vevő az átvételt megtagadhatja, ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a
szoftverek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat.
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8.9

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés kö
vetkezményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biz
tosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

8.10 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
9.

Teljesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. pontjá
ban meghatározott termékek átadás-átvétele szerződésszerűen, sikeresen lezárult.
9.2. Eladó a sikeres teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül
kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú mel
léklete tartalmazza. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagad
hatja, míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához szükséges, jelen szerződésben meghatá
rozott dokumentumokat teljeskörűen át nem adja.
10.

JótálIás

10.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre teljeskörű (hardver és szofiver ele
mekre is kiterjedő) az egyes termékeknél a műszaki leírásban meghatározott időtartam sze
rinti jótállást vállal. A jótállás kezdete valamennyi, jelen szerződés keretében szállítandó
termék esetében a sikeres mennyiségi átvételéről készült átadás-átvételi jegyzőkönyv idő
pontja.
10.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű mi
nőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelmények
nek, továbbá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta
(tecbnológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.
10.3. Vevő hibabejelentését munkanapokon, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 08:00 és 16:50
óra között, pénteken 8:00-14.20 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén,
írásban teheti meg:
E-mail cím: help@euroone.hu
Telefonszám: ±36 1 358-6333
10.4. Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 120 percen belül írásban
(faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.

10.5.

A meghibásodásra vonatkozó hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartal
maznia:
-

-

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

meghibásodás helyszíne

10.6. Eladónak a hibabejelentést követő 4 órán belül vissza kell igazolnia a hibabejelentést Vevő
azon elérhetőségén, melyen a hibabejelentést megtette.
10.7. A meghibásodott terméket Vevő cseréli ki a meghibásodás helyszínén és szállítja el Vevő
budapesti raktárába. Eladónak a 10.3 és 10.5 pont szerinti hibabejelentést követően a meg
hibásodott eszközöket 5 munkanapon belül kell hibajavításra átvennie Vevő budapesti rak
tárában hiba bejelentési időben (lásd szerződés 10.3. pont), és saját telephelyén kell elvé
gezni a hibajavítását. A hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül Eladónak a hi
bátlanul működő eszközöket vissza kell szállítania oda, ahonnan eredetileg elszállította.
10.8. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a laptopok vonatkozásában jogosult a hivatalos,
gyártói kompatibilitási listán szereplő alkatrészekkel történő bővítését (ez alatt a Felek nem
kizárólagosan értik a memória modul cserét, a HDD cserét) saját szakembereivel elvégez
tetni. Ezen bővítésekre is a jelen szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott jótál
lási feltételek vonatkoznak.
10.9. Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható,
Eladó köteles a meghibásodott termék helyett új, legalább a meghibásodott tennéklcel azo
nos gyártmányú, azonos típusú, azonos paraméterekkel rendelkező terméket adni Vevőnek
a szerződésben megjelölt teljesítési helyen, hibajavítási időben. A HDD, SSD hiba esetén
a hibás HDD, SSD nem kerül visszaadásra Eladó részére. A kicserélt Új eszköz/alkatrész
(a továbbiakban: eszköz) Vevő tulajdonába, a kicserélt hibás eszköz Eladó tulajdonába ke
rül. Az új eszköz jótállására jelen (10.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni. A jótállás ke
retében kicserélt eszköz jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számítandó, de
nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje.
10.10. A megjavított, illetve új eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek kereté
ben meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e, illetve az Új termék megfelel
e a 10.8 pontban meghatározott követelményeknek. A hibajavítás átvételét Vevő a 10.10.
pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.
10.11. Eladó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
-

-

-

-

a megjavított tentékazonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy
azon termékazonosító 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 lubabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése meg
történt,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
bibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.12. Vevő döntése szerint a fent leírt, Eladó bevonásával történő hibajavítási folyamat he
lyett jogosult a tennékekre vonatkozó garanciát közvetlenül a gyártói szervizben érvénye
síteni.
-

-

F

10.13. A csereeszközök jótállására jelen 10. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
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10.14. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy ké
sedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik
személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
10.15. Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoftver&issítések díjmentes
letöltési lehetőségét.
10.16. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen
a javítás díját, a hibajavításhoz szükséges alkatrészek, eszközök biztosítását és azok költ
ségét, kiszállási díjat, helyszíni hibaelhárítás költségét, szállítási kőltséget Eladó viseli.
—

—

11.

Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított szofiverekre
(ideértve a hardverek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket is) nem kizárólagos
szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szofiverre vonatkozó licenc
szerződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, határozatlan időre szóló fel
használási jogot szerez a szoüverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen pont
szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a szoftverről biztonsági másolatot készíthet.
—

—

11.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben, vala
mint adott szoftver licenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja azzal, hogy
amennyiben jelen szerződés és a szoftver licence szerződése ellentmondó rendelkezéseket
tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő ajelen szerződés keretében
szállított szofivert nem jogosult harmadik személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében
átengedni. Vevő a szofiverről biztonsági másolat kivételével másolatot nem készíthet,
illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más személy részére,
továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot
hozzon létre. A szoftver használata egységes temiékként engedélyezett, alkotórészei nem
különíthetőek el, külön nem használhatóak.
—

—

11.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő szá
mára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény ha
tálya alá tartozó művek vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében
azokat különösen, de nem kizárólagosan minden további díjfizetés nélkül átruházhatja,
átdolgozhatja, többszörözheti, átdolgoztathatja és többszöröztetheti. Vevő jelen pont sze
rinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik sze
méllyel módosíttatni.
—

—

11.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
temiéken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma
vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását
korlátozza vagy akadályozza.
11.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját terniékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más
részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában
foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

—
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11.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítésé
hez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakor
lását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
11.7 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a rneghiú
sulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.
—

—

11.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellenjelen szerződéssel összefüggés
ben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köte
les továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerüh min
den kárát és költségét.
12.

Kötbér

12.1. Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
felelős, jelen szerződés 2.1 pontja szerinti feladatait nem teljesíti— az erre okot adó körül
ményjellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) függően késedelmi, hibás
teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

12.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja
jelen szerződés nettó értéke.
12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. nap
jától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér
alapjajelen szerződés nettó értéke. Hibás teljesítési kötbér alkalmazása esetén a Vevő sza
vatossági igényt nem érvényesíthet.
12.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely
nek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekin
tendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt el
áll, továbbá 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést felmondani,
illetve elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz köteles.
12.5. Amennyiben a termékről az átvételt követően megállapítást nyer, hogy az nem felel meg a
termékre jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek, Meg
rendelő kártérítési igénye érvényesítése mellett választása szerint:
a)
hibás teljesítési kötbért érvényesíthet, melynek mértéke a műszaki követelmé
nyeknek meg nem felelő termék(ek) nettó értékének 15 %-a, vagy
b)
a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett elállhat a műszaki kö
vetelményeknek meg nem felelő termék(ek) vonatkozásában (részleges elállás). A meghi
úsulási kötbér mértéke ebben az esetben a műszaki követelményeknek meg nem felelő
tern~ék(ek) nettó értékének 20%-a.
—

—
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Eladó jelen pont szerinti eset (az üzembe helyezését követően megállapítást nyer, hogy a
termék nem Felel meg a rá jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követel
ményeknek) bekövetkezésével összefűggésben Megrendelőnél felmerülő minden kárt kö
teles megtéríteni.
12.6. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a K1”I X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.
12.7. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megil
lető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
12.8. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a tel
jesítés alól.
12.9. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények ér
vényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés
miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
13.
13.1.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés
módosításra vonatkozó előírásaira.
13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül külö
nösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kőtbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely az a)-d) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekjcörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

13.4. Vevő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövet
kezése esetén.
—

—

13.5. Vevő köteles választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

—

13.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143.
* (3) bekezdésében meghatározott esetek valarnelyikének bekövetkezése esetén.
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13.7. 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 Végelszá
molással történő megszűnését határozta el.
13.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő külö
nösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása
ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
13.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
13.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
14.

Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságúról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges
tartalmáról.
14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvános
ságra 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.
14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy szá
mára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásá
val teheti meg.
14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogyjelen pont alkalmazása szempontjából nem minősül
nek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és
adnak át Vevőnek.
14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő ká
rokért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Vevő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
—

-

15.

Felek közötti kapcsolattartás

15.1.

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Műszaki és mennyiségi kérdések:
Cséri László
Beosztása: Igénykezelési és tartalékkészlet gazdálkodási csoport koordinátor
e-mail címe: ~gps~~is~hu
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Telefonszáma: +36-1-795-2855
Mobiltelefon száma: ±36-30-182-1707
Beszállítással, eszkőzazonosítási feladatokkal ás nyilvántartásba véteHel kapcsolatos
kérdések:,
Szabóné Onodi Tünde
Beosztása: eszköz ás raktárnyilvántartó
e-mail címe: niszkozpontiraktar(~nisz.hu
Telefonszáma: ±36-1-795-1883
Mobiltelefon száma: ±36-70-778-8 199
Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Molnár Róbert
Beosztása: projektvezető
e-mail címe: molnar.robert’i~euroone.hu
Telefonszáma: ±36 1 358-6350
Mobiltelefon száma: ±36 20 261-9066
15.2.

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

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése so
rán a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcsolat
tartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy
a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerző
désmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesí
tésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közlés
től hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.
15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatko
zatot vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egy
másnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
Írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

—

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visz
szaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlé
sének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kéz
besítés 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.
—

—
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15.6. Szerződő Felek megállapodnak, bogy 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 (térti
vevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
16.

Vis Major

16.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.
16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az esemé
nyeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból
következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű telje
sítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmé
nyek 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, sugárszeimyeződés;
d)
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
e)
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárhá
ború és terrorcselekmények;
I)
zendülés, rendzavarás, zavargások.
16.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységé
vel, mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
16.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről El
adó köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot
a teljesítésre.
16.5. 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.
—

—

16.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll
választása szerint jelen szerződéstől elálhii vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

17.

—

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott
üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.
17

17.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb ér
vénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek te
kintik, kivéve, ha a Felek együttes Írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nél
kül nem kötötték volna meg.
17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgya
lások 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.
17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a
jogvita elbÍrálására a rendes bírósági fórumokat választják.
17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesitéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
17.6. Jelen szerződés fZ5szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés ~ szö
vegének rendelkezését kell alkalmazni.
17.7. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kap
csolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó ren
delkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szer
ződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
17.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses rendel
kezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbe
szerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jog
szabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegsze
rűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása
nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi
-

-

17.9. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra.
Eladó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövet
kezésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-
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17.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:
L
2.
3.
4.
5.

számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:
számú melléklet:

Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Eladó átlátható sági nyilatkozata

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, 1 példányt El
adó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2018. ~

Kopcsányi Tibor
Beszerzési és logisztikai igazgató
NISZ Zrt.
Vevő

~
Kucsk Árpád

Koncz András

Gazdasági vezérigazgató helYette(~
NISZ Zrt.
Vevő

vezérigazgató

EURO ONE Számítástechnikai

a
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1. számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
Standard notebook eszköz műszaki leírása
Mennyiség:
40 darab standard notebook
40 db dokkoló
40 db külső DVD író/olvasó
40 db billentyűzet
40 db egér
40 db táska
Standard notebook eszköz műszaki leírása
Elvártjótállási idő: 36 hónap minden komponensre
A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:
•
o

Méret: 14” kijelzővel rendelkezik
Processzor: minimálisan 4 thread egyidejű kezelésére képes legyen (pld.: 2core 4 thread vagy
valós 4 core), CPU passmark minimuma: 7600 legalább 6MB cache
Memória: minimum 8 GB DDR4, további bővíthetőséggel 32GB-ig, 2 slot.
Belső adattároló: minimum 500GB méretű HDD, csatolófelület adatátvitele legkevesebb 6Gbit/s
Biztonsági funkciók: TPM security chip szükséges.
Hálózati csatoló: legkevesebb I darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (RJ4S) hálózati
csatoló felület, PXE boot képesség
Hang: Rilhallgató kimenettel rendelkező hangkártya, beépített sztereó hangszóró
Webkamera: rendelkezzen integrált webkamerával
Akkumulátor: maximum 3 cellás és minimum 48 Wh leadására képes
Dokkoló csatlakozó: rendelkezzen notebook egyidejű töltésére is alkalmas USB alapú dokkoló
csatlakozóval. Elvárt az USB Type-C over DP.
USB: minimum 3 db USB port amiből minimum I db USB Type-C csatlakozó
Billentyűzet: Magyar nyelvű, cseppálló, LED háttér világítású billentyűzet
Mutatóeszköz: beépített touchpad
WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges
Integrált belső kijelző: IPS technológia, minimálisan 1366x768 felbontás és legalább a 24 bites
színmélység támogatása, matt felülettel
beépített microSD kártyaolvasó
Külső megjelenítő csatlakozás: minimum 1db HDMI1.4
Megjelenítés: minimálisan 1366x768 felbontás és a 24 bites színmélység támogatása
WiFi: 802.11 AC WiFi és legalább Bluetooth 4.2 támogatás szükséges
BIOSJUEFI: IJEFI és Legacy boot funkció támogatása; Egységes típus (model) azonosítással és
darabonként egyedi azonosítóval (pld: IJUID vagy GUID) kell rendelkeznie
natív Miracast támogatás
Menedzselhetőség: biztosítani kell a System Center Configuration Manager 2012 alatti inene
dzsellietőséget (tömeges központi OS-telepítés, szoftverfiissítések kezelése, konfiguráció fel
ügyelete, konfigurációkezelés, leltárinformációk (hardware, sofiware), alkalmazásfelügyelet)
Operációs rendszer támogatás: Windows 10 x64 Enterprise futtatása biztosított kell, hogy le
gyen
Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 10 Enterprise
kompatibilis, a gyártó által biztosított és támogatott driverrel. Az operációs rendszerbe beépített
‚

.
.
o
.
.
.
.

•
.
.

•
•
.
.
.
.
.
.

•
.

•
o
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o
o
o
o

•
o

•

driveren kívül, az Összes meghajtó programnak elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói
oldalon.
Szállítandó Licence: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit HUN OEM
Biztonsági foglalat: biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen
Töltő: gyártó által mellékelt vagy elfogadott típus, univerzális kivitel nem alkalmazható
Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke
Súly: maximum 2 kg
Maximális méret: 34,1cm x 24,1 cm
meghibásodott merevlernez megtartásának lehetősége

Az ewyenértékűsé2 minimális feltételei a szállítandó Operációs Rendszer esetén:
o
‚

.
.
o
.
.
.

Windows alapú alkalmazások külön emuláció nélküli füttatási lehetősége
32 és 64 bites programok futtatási lehetősége
32 és 48 bites színmélységek támogatása
256 logikai processzor támogatása
SSD támogatás, gyorsítás, particionálás támogatás
Virtual Hard Disk (VHD) formátumok natív kezelése (Ajánlatkérő meglévő upgrade joga alap
ján Enterprise vagy Ultimate verzióval)
Felhasználói fiókok felügyelete
Hordozható meghajtók tartalmának titkosítása BitLockerrel (Ajánlatkérő meglévő upgrade joga
alapján Enterprise vagy Ultimate verzióval)

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú Standard notebookokat
ajánlhat meg, amelyek teljesen megegyező kiépítésűek, és azonos BIOS/UEFI/Firmware típussal és ver
zióval rendelkeznek.

Az egyes Standard notebookkal e~vütt szállítandó periféria eszközök:
Dokkoló
Elvárt jótállási idő: 36 hónap
A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:
.
.
.
o
o
.
‚

A dokkoló önálló tápegységgel rendelkezzen
A megajánlott dokkoló és a gép együttes működése során, a dokkoló LAN portja a gép által
adott MAC address-t jelenítse meg a hálózati eszköz felé
A fenti konfigurációhoz, a notebook dokkoló portjával csatlakoztatható egység, amely képes a
notebook egyidejű töltésére is
Minimum 3 db USB 3.0 és legalább l-l darab D-SUB, DisplayPort, vagy HDMI található
Legkevesebb 1 darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (RJ45) hálózati csatoló felület
Biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen.
Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke

Az Ajánlattevő ajánlatában csakúj, azonos gyártótól származó, azonos típusú, a Standard notebookokkal
együtt szállítandó Dokkolókat ajánlhat meg.
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Külső DVD író/olvasó
Elvárt jótállási idő: 12 hónap garancia
Meirnyiség: Standard notebookokkal megegyező darabszám
.
A notebookhoz USB-n keresztül csatlakoztatható DVD író és olvasó eszköz
Ajánlattető ajánlatában csak azonos gyártótól származó, azonos típusú külső optikai meghajtókat ajánihat
meg, aminek gyártója a Standard notebook gyártójával megegyező. Ajánlatkérő egyenértékű termékként
elfogadja a beépített DVD író/olvasó eszközt, ez esetben az USB-n keresztül történő csatlakozás nem
elvárás.
Billentyűzet
Elvárt jótállási idő: 12 hónap
•
o

•
o
o

Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos
Vezetékes kivitel, amely legalább 1 .8m hosszúságú USB A csatlakozóval ellátott
Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében párhuzamos egyenes irányú
Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoüvert ne igényeljen Windows 7,
8.1, 10 esetén
Burkolat alapszíne: Fekete vagy szürke (sötét)

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

Egér
Elvárt jótállási idő: 12 hónap
•
o
o
o
o

Optikai, legalább 1,8m hosszúságú vezetékes USB A csatlakozású,
2 alap gombbal és scroll görgővel szerelt gombbal rendelkezzen
Felbontás legalább 1000 dpi
Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoflvert ne igényeljen Windows 7,
8.1, 10 esetén
Burkolat alapszíne: Fekete vagy szürke (Sötét)

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

Az epves Standard notebookkal e2yütt szállítandó e2yéb kiegészítő eszközök:
Táska
Elvárt jótállási idő: 12 hónap
o
o
.
.

Vállra akasztható és fogantyúval kézi hordozásra is alkalmas, oldaltáskajellegű kivitel
A Fő tároló résznél dupla cipzár húzóval ellátott
A notebookot behelyezve körben szivacs védje a notebook alját és oldalát
A notebookhoz illeszkedő, gyári táska melybe belefér maga az eszköz és a hozzá tartozó zár és
a töltő

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú, a Standard notebookokkal
együtt szállítandó Táskákat ajánihat meg.
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2. számú melléklet

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
KözbeEgységszerzesi
árra yedíjjal
tített
.

MenyKEF kód (Termékazonosító)

Termék (szolgáltatás) megnevezése

nyiség
(db)

Nettó
~
segar
(Ft)

közbeszerzesi
díj (2 %
(Ft))

.

növelt
nettó
egysegar
(Ft)

KözbeNettó összár
(Ft)

Közbe.

.

szerzési díj
összesen
(Ft)

szerzesi
díjjal nö
velt nettó
összár (Ft)

SZGRK-NB1I-I-l70322

HP ProBook 640 notebook, további opciós ter
mék megvásárlása szükséges lehet

40

68 537

1 371

69 908

2 741 480

54 840

2 796 320

SZGRK-WIN1O_H-170322

HP Windows 10 pro 32/64 bit (OEM) HU, Ön
állóan nem rendelhető

40

27824

556

28380

1 112960

22240

1 135200

SZGRK-NB1CPU2_H-180801

HP Intel 8. generációs iS processzor, önállóan
nem rendelhető

40

64 767

1 295

66 062

2 590 680

51 800

2 642 480

SZGRK-NB1SCR2_H-170322

HP 1920*1080 tükröződésmentes kijelző, önál
lóan nem rendelhető

40

17454

349

17803

698160

13960

712120

SZGRK-NB1RAM2_H-170322

HP 8GB DDR4, önállóan nem rendelhető

40

20 109

402

20 511

804 360

16 080

820 440

SZGRK-NB1HDD1_H-i 70322

1-IP 500GB HDD, önállóan nem rendelhető

40

10 814

216

11 030

432 560

8 640

441 200

SZGRK-NB 1DOKK_H-1 70322

HP dokkoló (NB1H notebookhoz illeszke
dően), önállóan nem rendelhető

40

28914

578

29492

1 156560

23 120

1179680

SZGRK-NB1TAS_H-170322

notebook táska (HP NB1H notebookhoz il
leszkedően)

40

1 579

32

1 611

63 160

1 280

64440

SZGRK-NB 1 EGE 1_H-i 70322

HP 3 gombos USB egér, önállóan nem rendelhető

40

3 692

74

3 766

147 680

2 960

150 640

SZGRK-NB1GAR3H-170322

HP 3 év helyszíni garancia (8*5*NBD)

40

33 314

666

33 980

1 332 560

26 640

1 359 200

SZGRK-NB1HDDMT3_H-170322

HP HDD, SSD megtartás 3 év időtartam

40

43 510

870

44 380

1 740 400

34 800

1 775 200
23

SZGRK-NB1 ODD_F1-170322

HP optikai disk drive, ODD, önállóan nem rendelhető

SZORK-NB1BIL1_H-170322

HP magyar kiosztású külső USB billentyűzet,
onallóan nem rendelhető
..

.

Összesen ár (nettó)

40

9370

187

9557

374 800

7480

382 280

40

6655

133

6788

266200

5320

271520

13 461 560

269 160

13 730 720

Megrendelt termékeket 27% ÁFA terheli.
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3. számú melléklet

SZOLGÁLTATÓ iRt

&IIE-1591018!5
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO ONE
Számítástechnikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): EURO ONE
Számítástechnikai Zrt.

Cé2jewvzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44

Uniós adószám: HU10649297

Kapcsolattartó adatai
Név: Molnár Róbert

Beosztás: projektvezető

Telefonszám: ±36 20 261-9066

E-mail cím: molnar.robert(a~euroone.hu

Cmi
Székhely (ország, irányítószán~ város, utca, házszám): 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószánL város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni~ amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország irányítószám, város, utca, házszám):
Cé2név:
Szamlazasi cim (orszag ii anyitoszam vat os utca hazszam)
Számlavezető bank
Neve: UniCredit Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10918001-00000057-22480051

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.~ (h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
NEM
fejezet, 169.~ (p,gjl: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. 169.~ (ii)]:
fejezet]: NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: NEM
Milyen tevékenység alapján:KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

IUVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA[2002. évi XLRI. törvény]:
NEM
NEM
Cégszerű aláírás

ff___._-;t&~’

4. számú melléklet

sot

M1E759F3/5

.
NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:

Dátum:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

NISZ
~

Képviselő (2) neve,
beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzes

Ajotallas kezdoidopontja(termekenkent)

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

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek;
a teljesítés a szerződés szerinti tartalonmak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált
dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(‚jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet
Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt felté
telnek való megfelelésről
Nyilatkozattevő:
Cégnév: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzékszám: 0110 041733
Adószám: 10649297-2-44
Képviseletében eljár: Kucska Arpád vezérigazgató
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Áreus Infokommunikációs Zrt. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési ás
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési ás
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2018. szeptember

„fl~~
cska Árpád j’ezérigazgató
EURO ONE Szá ‘tástechnikai Zrt.

2

~ (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi
jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%os részesedésset rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilváno
san működö részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelózéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhetó,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletóséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás etkerüléséról szóló egyezménye van,
be,) nem minósül atársasági adóról és azosztalékadóról szólótörvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyássat vagy szavazati Jog
gal bíró jogi személy, Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
cc,) vezető tisztségviselöi megismerhetők,
eb,) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek
25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a ket
tős adóztatás elkerüléséról szóló egyezménye van;
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