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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

4. rész vonatkozásában
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MSZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszáma: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Banesics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a

Szállító

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevó székhelye:
Ajánhittevő céaieavzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszániláját vezető pénzintézet:

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

Ajánlattevő neve: NETvisor Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 11 19 Budapest, Petzvál J. u. 56.
Ajánlattevő cé~jegyzékszáma: 01-10-045730
BeliTildi adószáma: 14023059-2-43
Pénzforgalmi jelzőszám: 10700024-04684103-51 100005
Képviselő neve: Dr. Máthé János vezérigazgató
Baukszámláját vezető pénzintézet: CIB Bank Zrt.

Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cé~jegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforaalini jelzőszám:
Képviselő neve:

01-10-041733
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.

Ajánlattevő neve: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

10649297-2-44

Bankszámlúját vezető pénzintézet:

1091 800 1-00000057-22480037
Kucska Árpád vezérigazgató
UniCredit Bank Zrt.
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Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér üt 10. 12. ép.
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01-09-566583
Belföldi adószáma: 12221402-2-42
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102086-68826902-00000005
Képviselő neve: Rajki Rudolf ügyvezető
Baukszámláját vezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cé~jegyzékszáma:
Belföldi adószánia:
Pénzfor2almi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámlúját vezető pénzintézet:

Rufusz Computer Informatika Zrt.
11 1 1 Budapest, Budafoki út 59.
01-10-140532
13644545-2-43
10102103-48795100-01004003
Fauszt András vezérigazgató
Budapest Bank Nyrt.

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi j elzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámláját vezető pénzintézet:

Ajánlattevő neve: TIGRA Kit
Ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01-09-566107
Belföldi adószáma: 12218778-2-42
Pénzforgalmi jelzőszám: 10900059-00000003-31980015
Képviselő neve: Vertán György ügyvezető
Bankszámláját vezető pénzintézet: UniCredit Bank Zrt.

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

külön említve bármelyik Fél: Fél, együttesen
feltételek szerint.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

említve: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Beszerző, KEF)
által TED 201 7/5022-03 7059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
intézmények részére »Homogén kliens oldali iI(fornrntikai eszközök beszerzése” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen Eladóval
keretmegállapodást kötött (a továbbiakban: KM, keretmegállapodás).

L2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:
KM azonosítószáma: KMOIOI-2OSZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10
KM időbeli hatálya: 2021.07.10.
KM keretösszege: nettó 40 000 000 000 HUF

Szintézis Zrt.
9023 Győr, Tihanyi Árpád üt 2.
08-10-001771
12890341-2-08
10201006-50220698-00000000
Bognár Pál igazgatósági tag
K&H Bank Zrt.
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1.3’ A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKU
rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jel módosításának következtében a Digitális
Kormányzati Ugynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKU Zrt.) a
KM-ben jogutódként a Beszerző helyébe lépett.

1.4. A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mint Ajánlatkérő javára a
közbeszerzésekről szóló 2015’ évi CXLIII’ törvény (atovábbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdésének
c) pontja alapján „Minisztériumok uniós feladatait ellátó munkavállalói számára asztali gépek,
notebookok beszerzése” tárgyában folytatott le közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében.

1.5. Eladó, mint Ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, bogy Vevő Eladó
ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a negyedik részben, így Felek a Kbt. szerinti törvényes
határidőn belül szerződést kötnek egymással, mely alapján Vevő megvásárolja Eladótól a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott eszközöket a jelen szerződésben meghatározott
feltételekkel.

1.6. Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó Ajánlattevők közösen
teljesítik. A közös Ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevővel fennálló jogviszonyát a jelen
szerződés és a konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró
Eladó, (cégnév) ajelen szerződést— meghatalmazás alapján — az összes közös Ajánlattevő nevében
írja alá. A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat alapján a jelen szerződés szerinti feladatok
ellátását és a számla kiállítását az alábbi Közös Ajánlattevő teljesíti: EURO ONE Számítástechnikai
Zrt.

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

1.8, Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A szerződés tárgya

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

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

3. A szerződés hatálya, teljesítés határideje

3.1. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és a szerződésben
meghatározott kötelezettségek mindkét fél általi maradéktalan teljesítéséig tartó határozott
időtartamrajön létre.
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3.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésesének, azaz a termékek leszállításának
határideje a szerződés hatályba lépésétől számított maximum 120 napon belül, azzal, hogy Eladó
Vevő előzetes írásos hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.

4. A teljesítés helye

4.1. A teljesítés helye: 1148 Budapest, Róna utca 54-56. Vevő az eszközöket munkanapokon hétfbtől
csütörtökig 8.00-14.00-ig pénteken 8.00-12.00-ig időszakban veszi át.

4.2. Vevő fenntartja magának ajogot, hogy a teljesítés helye módosulhat más, Budapest közigazgatási
határán belüli helyszínre. Vevő a teljesítés helyének módosulásáról írásban tájékoztatja az Eladót.
A felek rögzítik, hogy a teljesítési helyszín változása esetén, a teljesítés helyének az Új telephelyet
tekintik, külön szerződésmódosítás nélkül.

4.3. A termékek átadás-átvétele előtt a kárveszély, a termék raktározása és őrzése teljes mértékben az
Eladót terheli.

4.4. Az Eladó felelőssége különösen kiterjed a termékekben a szállítás vagy a raktározás során
bekövetkező mindennemű károkért, ezzel kapcsolatban Vevőt semmiféle felelősség nem terheli.
Eladó felel különösen a megfelelő csomagolásért és a szakszerű fel- és lerakodásért is. Eladó
köteles a termékek olyan csomagolásáról gondoskodni, amely a rendeltetési helyre történő szállítás
vagy a raktározás alatt megakadályozza azok sérülését vagy értékromlását. A szállítás, illetve a
raktározás alatt a csomagolásnak meg kell felelnie a szállítás, illetve a raktározás módjának.

4.5. Vevő felel azért, hogy a rendeltetési hely alkalmas legyen arra, hogy Eladó a termékeket a
rendeltetési helyen le tudja rakni. Amennyiben Vevő érdekkörében felmerülő ok miatt Eladó
bármelyik terméket nem tudja a rendeltetési helyen kirakodni, ezt Vevő késedelmének kell
tekinteni, mely Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

4.6. A szerződésszerű kirakodás Vevőnek felróható okból történő meghiúsulásának napján sz
akadállyal érintett termékek tekintetében a kárveszély — időlegesen — átszáll Vevőre. Ebben sz
esetben sz Eladó a Vevő költségére köteles a termék(ek) — kárveszély átszállását követő —

raktározásáról és őrzéséről gondoskodni. Amennyiben utóbb lehetővé válik a termék(ek)nek a
rendeltetési helyen történő kirakodása, akkor a kárveszély - a Vevő erről szóló értesítését követően
— visszaszáll az Eladóra. Eladó az akadály miatt szükségessé váló megfelelő őrzésből és
raktározásból felmerülő költségeinek megtérítésére jogosult az akadály megszűnésének
időpontjáig.

5. A teljesítés módja, átadás-átvételi eljárás

5.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni.

5.2. Eladó sz 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi terméket Új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani.

5.3. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken és annak csomagolásán.
Eladónak a termékeken a vonalkódotjól látható helyen (p1. az eszköz alja) úgy kell elhelyeznie, hogy
azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne
takarja le.

5.4. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónakjelen szerződés hatálybalépését követő
két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződé 11. pontjában meghatározott
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kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.5. Eladó a fenti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan, szerkeszthető
formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást, melynek
valameirnyi termék vonatkozásában sz alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) termék megnevezése,
b) tennék gyári száma,
e) termék vonalkódjának száma,
d) termék MAC address-e (kizárólag notebook esetében).

Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti kimutatást nem
küldi meg Vevőnek.

5.6. A szerződés az 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi termék helyszínre szállítása,
átadás-átvétele, üzembe helyezése, valamint jegyzőkönyvbe vétele, az alábbiak szerint minősül
teljesitettnek:

5.7. Vevő sz új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket a hozzájuk tartozó licencekkel
együtt (továbbiakban együttesen: termékek) átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a teljesítés
helyén.

5.8. Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet, a licencek rendeltetésszerű,jogszerű
használatához szükséges licencinformációs adatlapot átadni Vevő képviselője részére. A
szállítólevélen és a licencinfonnációs adatlapon fel kell tüntetni a szerződés számát. Az átadás-
átvételi dokumentumon fel kell tüntetni sz átadott termékek azonosítását szolgáló adatokat (p1.:
megnevezés, gyártási szám, típusszám, modellszám, dátum és időpont, stb.).

5.9. Az átadás-átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon ajelen szerződés
5.5 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten
tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott
dokumentum átadása.

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

5.11. Eladó feladata a tennékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken a
vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy azok üzemszerű
működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.

5.12. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő két munkanapon belül fel kell vennie a
kapcsolatot Vevő jelen szerződés 11. pontjában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell
vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének
időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).

5.13. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt munkanappal írásban értesíteni Vevő jelen
szerződés 11. pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az értesítési
kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállítást követő
negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről a
szerződés 4.6. pontja alapján sz Eladó költségére és veszélyére a Vevő gondoskodik.
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5.14. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek részére elvégezni.

5.15. Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni az alábbi dokumentumokat:
1. jótállási jegyek;
2. gyártói garanciát igazoló okirat;
3. szállftólevél (átvevő által aláírt példány);
4. a hatályos jogszabályok alapján esetlegesen a termékekre vonatkozó

tanúsítvány, leírás, hatósági engedély, vagy egyéb, az áru forgalomba
hozatalához szükséges dokumentum,

5. a telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció,
6. tartozékok teljes listája,
7. licencinformációs adatlap (5. számú melléklet)

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

5.17. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
— a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélben, a licencinformációs adatlapon

feltüntetett mennyiséggel,
— a szállítólevél, a licencinformációs adatlap tartalmazza-e a szerződés számát ás az átadott

dokumentumokból megállapíthatóak-e az 5.9. és az 5.15. pontban felsorolt adatok,
— az Eladó jelen szerződés szerinti termékeket szállította-e le,
— az Eladó a termékek rendeltetésszerű ás jogszerű használatához szükséges dokumentumokat

átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérhetőségét.
— a terméken, annak csomagolásán Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése

megfelel-e ajelen szerződés 5.3. pontjában meghatározott előírásoknak,
— a terméken, annak csomagolásán elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 5.5. pont szerinti

kimutatásban a termékhez rendelt vonalkóddal.

Vevő kizárólag nem szerződésszerű teljesítés esetén tagadhatja meg a termékek átvételét, a
teljesítés elismerését, azaz ha Eladó nem vagy nem teljes körűen adta át a termékeket ás a termékek
rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot.

5.18. Az átadás-átvételről a szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel 2 példányban, amelyből 1
eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány pedig az Eladót illeti meg. Ajegyzőkönyvben rögzítik az
átadás-átvétel időpontját, az átadottlátvett termékeket, igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az
átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit, valamint Vevő
kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.

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

a) az átadás-átvétel időpontja és helye,
b) Felek jelen lévő képviselőjének neve és beosztása,
c) az átvétel megtagadásának az indoka,
d) azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, amelynek átvételét Vevő megtagadta,
e) Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételeire,
f) a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
g) Felek képviselőinek aláírása, vagy az aláírás megtagadásának ténye.

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen 5. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt
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sikertelen átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult
elállni a szerződéstől.

5.20. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról ás okairól. A jelen pont szerinti
értesítés megküldése nem zárja ki a késedelemből/szerződésszegésből eredő igények érvényesítését.

5.21. Vevő előírja a Kbt. 136. ~ (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (3)
bekezdésének alkalmazását.

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

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

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

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

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

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

5.28. Vevő szavatol azért, hogy - az Eladó teljesítéséhez - általa az Eladónak átadott információk,
adatok, tények, dokumentumok teljesek ás a valóságnak megfelelnek.

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

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

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

5.32. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre ajótállás kiterjed.
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16.3. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
41. ~ (6) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok
terhére nem köthető olyan jogi személlyel, Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Eladó kijelenti, hogy
Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. ~ (1) bekezdése 1. pontja alapj án átlátható szervezetnek
minősül, melyről az Ajánlata részeként, továbbá a szerződés 3. számú melléklete szerinti, az Alit.
55. ~ szerinti információkat tartalmazó adatlapon (részletes átláthatósági nyilatkozat) tesz
nyilatkozatot.

16.4. Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XiI. 31.) Korm.
rendelet 50. * (1 a) bekezdésére figyelemmel vállalja, hogy a részletes átláthatósági nyilatkozatban
szereplő adatokban bekövetkező változásokról Vevőt haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz
három) munkanapon belül írásban értesíti, és e határidőn belül a módosított átláthatósági
nyilatkozatot a Vevő részére benyújtja. Felek rögzítik, hogy az Alit. 41. ~ (6) bekezdése
alapján a Vevő az Eladó átláthatóságának ellenőrzése céljából jogosult az Aht. 55. *-ban
meghatározott adatokat kezelni.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Részletes ártáblázat és műszaki- szakmai ajánlat
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: átláthatósági nyilatkozat
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
5. számú melléklet: Licencinformációs adatlap ..

6. számú melléklet: A keretmegállapodás teljesülésére vonatkozó adatot tartalmazó DKU
Rendszer oldal kinyomtatott képe
7. Műszaki megfelelőségi táblázat
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1. számú melléklet:

MEGAJÁNLOTTÁRLISTA
(Részletes ártáblázat ás műszaki- szakmai ajánlat)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által benyújtott ajánlatban foglalt, aláírt nyilatkozat kerül
csatolásra

Tétel cikkszám Termék megnevezés Meny- Meny- Egységár Összesen
nyiség nyiségi [nettó ár Inettó

egység RUF) RUF]
I. SZGRK-PC1H- HP Prodesk 400 G6 20 db 64 276 1 285 520

191101 asztali számítógép,
további opciós termék
megvásárlása szükséges
lehet

2. SZGRK-W1}410_H- HP Windows 10 pro 20 db 31 169 623 380
170322 32/64 bit (OEM) HU,

önállóan nem
rendelhető

3. SZGRK- HP Intel 9. generációs 20 db 67 694 1 353 880
PC1CPU2_H- iS processzor, önállóan
190801 nem szállítható

4. SZGRK- HP SUB DDR4, 20 db 18 306 366 120
PCIRAM2H- önállóan nem
170322 rendelhető

5. SZURK- HP 256 GB SSD, 20 db 25 348 506 960
PCISSD2H- önállóan nem
170322 rendelhető

6. SZGRK- HP optikai disk drive, 20 db 5 097 101 940
PCIODDH- önállóan nem
170322 rendelhető

7. SZGRK- HP 3 dv helyszíni 20 db 9 039 180780
PCIUAR3_H- garancia (8*5*NBD)
170322

8. SZURK- HP HDD, SSD 20 db 13 293 265 860
PCIHDDMT3H- megtartás 3 dv
170322 időtartam

Összesen: 4 684 440
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6. számú melléklet:

A KERETMEGÁLLAPODÁS TELJESÜLÉSÉNEK
ÖSSZESÍTÉSE

Teljesülési összegek

KM keretösszege Eljárás teljesülése (Visszaigazolt megrendelések) (nettó Ft) Eljárás teljesülése (%)

60 000 000 000 37 083 736 8506834 61,81





Z azóniú ‘ncIiékkr

Műszaki megfelelőségi táblázat
Műszaki leírás szerinti eh-árt niüszaki Nyilatkozat a meefelelőságről (itten/nem/ llivatkezsísale

küveteliaényelc QQftiQsJsran3étarl 04 Callcenter PC eszköz műszaki adatlep,pdf

A szállításra kerülő PC-knek azonos BIOS
sallfinaware-el ás BlOSJtina’varc veezióval igen 1. Pont
kell rendelkezniük
A szállításra kerülő PC-knek azonos fizikai
kiépilássel kell rendetkezniük (p1.: a
beszerelésre kerülő egyéb alkatrészek igen 2. pont
(Itálókáilya, VGA káttya) ugyan an-a a porta
ás csaelakozóra kerüljenek
A szállításra kerülő PC-knek azonos
alkatrészekből kell összeszerelni (p1.: alaplap, igen 3. Pont
CPU. hálókártva VGA kártya)

A szállításra kerülő PC-hick ás a vele szállított
alkatrészelosek a garancia érvényesítése igen 4. pont
egységesen ás egyben kezelhető legyen.

A szállításra kerülő PC-kinek ás a vele szállított
alkatrészekaek a garancia érvényesítése igen 5. pont
egységesen és egyben kezelhető legyen

A szállításra kerülő PC-knek egyedi -

azonositóval kell rendelkemniük. igen 6. pont
8FF Small Fonn Factor (kis helyigényű

Fonaa: SFF kialakitás 7. pont
kialakitás)

Intel Core i5-9500 Intel UH)) Graphics
Processzor: niaiiaálisan 6 thread egyidejű
kezelésére képes legyen, legalább valós 6 core- 630 graűkus vezérlővet (3 GFIz-es
ml rendelkezzen, minimum 6 MB SmariCaclie, alap&ekvencia, Intel Turbo Boost B. pont

tecltnológiával akár &4 GHz, 9 MB(például: ljntel@ CoreTM i5-8500 Processor).
evorsílótár._6_mate)

Chipset: Intel B36ü ieen 9. pont
Memória: miaüaum S GB DDR4, legalább lxS GB DDR4 2666Mhz memória,
2666MHz tartabaazzon, további bő’ttési további bő’ithetőséggel 32GB kapacitásm. 10. pont

lehetőséggel rendelkezzen 32 GB.ra 2 ntetnória slot
Belső adattároló: minimum 256GB taérelü SSD 256 GB méretű 880 meghajtó PCIe

11, pont
PCIe NVMe csalolófelülettel NVMe csatolófelülettet
Optikai tnegltajtó: beépített Slita kivitelű OVO -

igen 12. pont
olvasó
Tápegység: taaximtim I SOW, hatásfoka 90% I SüWatt teljesinaényű, Aktív PFC,

13. pont
vaev jobb. aktív PFC SOPLUS Gold(90%) Itatásfokű
Hálózati esatoló: legkevesebb I darab,
nninimttns lGbitls sebességű Etttenset (RJ45) igne 14. pont

hálózati csatoló felület. PXE bool képessée
Hang: Az előlapon 1db CTIA headset
lántogatású combo-jack kitaeneltel, a hátlapon -

1db haag bemenet ás 1db hang kimenetlel igen 15. pont
rendelkezzen
USB: legalább 8db USB ás ebből nainimaum Összesen 8db USB port. Előlapon 2db
2db USB Type-a port a számítógép elején, a USB 3.1 Type-A GenI pon. Hátlapon 2db

16. pont
hátlapon tainitnntria 6db USB Type-a port USB 3.1 Type-A GenI port, 4db USB 2.0
helvezkedien cl Type-A port.
Bővitési lehetőség: minianumn 1db PCIE3ü 1db PCIe v3.ü (X16) alacsony proűlú. 1db

17. pontalacsony proűlú csatlakozó PCIe vS.0 (Xl) alacsony prolili)
Külső megielenitő csatlakozás: 2 kijelző
egyidejű csatlakozását lehetővé tevő
konüguráció, extended desktop üzetntnnód 2 kijelző egyidejű csatlakozáaát lehetővé tevő
támogatása, niaiinum 1db 0-SUB, I db UDMI kontiguráció, extended desktop ozemmód

18. pont(átalakitó haszaálata elfogadott, az átalakitó a támogatása A tiáttapon 1db 0-SUB. I db
konfiguráció részeként szállitandó) ás FIOMI, 1db Dmaplayport ceatlakozó
miaimwn 1db digitális (DisplayPon vagy
HOMI) csatlakozó szükséges,
Megielenités: minimálisan I 92üx1 080

I 920x1050 fetboatás ás 24 bitea szinmétység
19. pontfelbontás ás 24 biles szinmélyság lehetőségének támogatása

lehetőséeének támogatása
Biztonsági funkciók: TPM secttrity chip
szükséges (TPMI .2 vagy TPM2.ü TPM 2.0 security chip 20. pont
támogatással)
WOL eátuogatás: Wake-On-LAN támogatás

igen 21. pont
szükséges
Energia Imatékonytág: ENERGV STAR / -

igen 22. pont
EPEAT minősítés

BIOS/UEFI: UEFI és Legacy boot őtnkció
UEFI ás Legacy boot fsmkció támogatása,

támogatása; Támogatott operációs rendszer
Windows 10 Professional operációs

alól, a bios/micI) frissithető. illetve bios/ueti
retndszer alól, a bios/net) frissítinető. illetve

konfigurációnnódosimás végrehajtható legyen
bios/ueű konflgsiráciőtnódosilás 23. pont

fttnatással (segédprogrananal vagy standalone):
végzelts’itltató segédprogramnin al - Egységes

Egységes tipus (model) azonosilással ás
típus (model) azonositással ás darabonkétit

darabonként egyedi azonositóval (pld: UUIO
egyedi azonositóval( UULO) rendelkezik.

vagy GUIO) kell rendelkeznie



Menedzselhelöség: biztosítja a System Center
Configuration Manager 2012 alatti
menedzaelhetőségel (tömeges központi OS
telepítés, szoftveráissitések kezelése, igen 24. pont
konfiguráció felügyelete. kontigurációkezelés,
leltáeinformációk (hardware, software).
alkalmazásfelüLreelet)
Operációs rendszer támogatás: 64 bites
Windows 10 Pro futtatása bizlositott kell. bogy igen 25. pont
Ic even

Driverek: Minden a gépben található eszköz
rendelkezik Windows 10 x64 Pro kompatibilis.
a gyártó által biztosilote és láinogaloll driverrel. igeit 26. pont
Ezen meghajtó progmunok elérhetőek az
interneten a gyártói oldalon.

. . Elölelepitelt Microsofl Windows 10

Szallitando Licence: Microsoft Wmdows 10 . . . .‚
. . . ‚ Professional 64 bit HUN operacios 27. pont

Pro 64 bit HUN OEM vagy ezzel egyenerieku
rendszer

A tápcsadakozó kábel a gyártó által mellékelI,
amely lehetővé teszi az eszköz elektromos .

. . . . igen 28. pontlialozatlioz valo közvetlen (CEE7I7)
csatlakozlalást ás működési
Bizeonsági foglalat: Biztonsági rés zár .

. igen 29.pont
foglalallal rendelkezik
Burkolal alapszíne: fekete vaev szürke fekete 30. pont
Csak Inavasalos gyártói támosaatánaal rendelkező .

. . .‘ igen 31. ponttestnek sianlbatol
Meghibásodott merevtemez garanciális cseréje
esetén a HDD megiartásának Ishesősöge biztonsági igen 32. pont
okokból
Az Ajánlanevő ajánlalában csal’ azonos gyártótól
származó, azonos tipusú Asztali munkaállomáaokat
njánlbat meg. amelyek teljesen megegyező igen 33. pont
kiépiiéaűsk éa azonos BIOSIUEFI/Firniware
verzióval rendelkeznek

‚:~:~‘~~: L:~~ ::~ Bülen~6zet~~ ‘~, ‘,, ‚‘ .fl,’

FIP Business Slim billentyűzel. magyar

Mseyar bsllenlyuzel kiosztasu, 101 gombos . 35. pont
‘ nyelva. 101 gombos

Vezetékes kivifel, amely legalább I Sin Vezetékes ki’itel, I Sm hosszúságú USB
. . . . . . 36.pontliosszsssngu USB A csatlakozoval ellatolt T’i’pe.A esatlakozovat

Kjvüele a gombok elhelyezkedése lekinselében .
. . . . igen 37.pont

ztrbuzamos egyenes iranvu
Kompatibihilással bír, illetve működéséhez
külön külső szolivert nem igényel Wiisdo’vs 10 igen 38. pont
esetén
Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét) fekete 39. pont
Az Ajánlathevő ajánlalában csak új, azonos
lipusú, az Asztali munkaállomásokkal együll igen 40. pont
nzállilandó Billenlvüzeteket ajánlliat meg.

‘,,,,, ‘.‘... Egér.’
Optikai, legalább I ‚Sin hosszúságú vezetékes HP lézeres ophikai érzékelöjű egér. I Sm 42 ont
USB A esaslakozású. hosszúságú USB Type-A esailakozású p
2 alap gombbal és scroll görgővel szerelt 2 alap gommbal. 1db gommbal a scroll 43 pont
gosnbbal rendelkezik görgöbe épiive. 1db scroll saörgő ‘

Felbontás lepalább 1000 dpi I 000dpi 44. pont
Koinpalibiliiással bír, illetve működéséhez
külön külső szoflvert nem igényel Windows tO igen 45. pont
esetén ‘

Burkolat alapszíne: fekele vagy szürke (sörét) fekete 46. pont
Az Ajánlattevő ajánlalában csak új. azonos

tipusú, az Asztali nsuakaálloinásokkal együtt igen 47. pont
szállítandó Egereket ajánlbal mesa,

ill Ar alábbi táblázatban azon cellákat abet „pontos earamáier” kiteieaéa nzerepel, ott asániattevőnek kell inetadnia Öt kiteslenie en adott sora vonatkozó műszaki tartalmat; ahol ‚kun/nem” Caere gel, azon cellában
aiánlatlevö aiániasának meefeleiő választ Isten. vapy nemI kell megadni, kifestén, ill. eezób sntormázi6 meredins r,élkül.
121 Az alábbiakat körnénk meeadnr dokumentum nese; hisatbozoit feiazot száma, megnevezése; oldalseim;


