
amely létrejött egyfelől a

Intézmény

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. rész vonatkozásában

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

másrészről a

Szállító

Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cé~jegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzfor2almi jelzőszám:
Képviselő neve:

Ajánlattevő neve: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.

Bankszámláját vezető pénzintézet:

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

1 145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
01-10-041733
10649297-2-44
10918001-00000057-22480037
Kuoska Árpád vezérigazgató
UniCredit Bank Zrt.

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

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cé~jegyzélcszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:
Bankszámhiját vezető pénzintézet:

1 p

NETvisor Zrt.
1119 Budapest, Petzvál S. u. 56.
01-10-045730
14023059-2-43
10700024-04684103-51100005
Dr. Máthé János vezérigazgató
CIB BankZrt.

Ajánlattevő neve: R+R Periféria KU.
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér üt 10. 12. ép.
Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 01 -09-566583
Belföldi adószáma: 12221402-2-42



Képviselő neve:
Baukszámláját vezető pénzintézet:

Pénzfor2almi jelzőszám: 101 02086-68826902-00000005

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlattevő céaje2yzékszáma:
Belföldi adószáma:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviselő neve:

Rajki Rudolf ügyvezető
Budapest Bank Nyrt.

Bankszámláját vezető pénzintézet:

Bankszámláját vezető pénzintézet:

Szintézis Zrt.

Rufusz Computer Informatika Zrt.
111 1 Budapest, Budafoki
01-10-140532
13644545-2-43

út 59.

10102103-48795100-01004003
Fauszt András vezérigazgató
Budapest Bank Nyrt.

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

Ajánlattevő neve: TIGRA Kit.
Ajánlattevő székhelye: 1 145 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 említve: Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételek szerint.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

1.1. A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Beszerző, KEF)
által TED 2017/8022-037059 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
intézmények részére „Hornogén kliens oldali il4fonnatikai eszközök beszerzése” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen Eladóval
keretmegállapodást kötött (a továbbiakban: KM, keretmegállapodás).

1.2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:
KM azonosítószáma: KMO1O1-2OSZGRK
KM aláírásának dátuma: 2017.07.10
KM időbeli hatálya: 2021.07.10.
KM keretösszege: nettó 40 000 000 000 HUF

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: DKÜ
rendelet) 2019. október 31-i és november 1-jei módosításának következtében a Digitális
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Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a
KM-ben jogwódként a Beszerző helyébe lépett.

1.4. ADKÜ Zrt. aDKÜ rendelet 13. * (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mint Ajánlatkérőjaváraa
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdésének
c) pontja alapján „Minisztériamok uniós feladatait ellátó munkavállalói számára asztali gépek,
notebctokok beszerzése” tárgyában folytatott le közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében.

1.5. Eladó, mint Ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy Vevő Eladó
ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként a első részben, így Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn
belül szerződést kötnek egymással, mely alapján Vevő megvásárolja Eladótól ajelen 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 A Jelen 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 első 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.

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 hozzáj árulásával előteljesítésre jogosult.
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3.3. Az opcionális mennyiség megrendelésére és teljesítésére több részletben egyedi
megrendelésenként a szerződés hatálybalépésének napjától a szerződés hatálya alatt kerülhet sor
azzal, mely hogy Eladó sz opcionális mennyiséget az egyedi megrendeléstől számított 120 napon
belül köteles leszállítania Vevő részére.

Az opció lehívására vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a szállítandó termékek, megnevezése, valamint azok mennyisége,

- a teljesítés határideje,
- a teljesítés helye,
- az egyedi megrendelés ellenértéke (amely jelen szerződés 1. számú mellékletében

meghatározott árak, egységárak alapulvételével kerül megállapításra, és amely tartalmazza
sz egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatosan Eladót megillető teljes ellenértéket).

Vevő sz opcionális tételek megrendelésére nem köteles, de a szerződés Hiba! A hivatkozási forrás
nem található.pontjában rögzített intervallumon belül bármikorjogosult. Vevő az opcionális tételek
megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését sz Eladó felé nem köteles
indokolni.

Eladó elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem
érvényesít arra az esetre, ha Vevő sz opciós mennyiséget nem, vagy nem teljes egészében hívja Ic a
fentiekben meghatározott határidőig.

Az opcionális tételek megrendelésére a Kbt. 141. ~ (4) bek. a) pontja sz irányadó

4. A teljesítés helye

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

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

4.3. A termékek átadás-átvétele előtt a kárveszély, a termék raktározása és őrzése teljes mértékben sz
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 az
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
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— visszaszáll az Eladóra. Eladó sz akadály miatt szükségessé váló megfelelő őrzésből és
raktározásból felmerülő költségeinek megtérítésére jogosult sz akadály megszűnésének
időpontjáig.

5. A teljesítés módja, átadás-átvételi eljárás

5.1. FeJek kötelesek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni.

5.2. Eladó az 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 ás 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
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
valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) termék megnevezése,
b) termék gyári száma,
c) 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 sz 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi termék helyszínre szállítása,
átadás-átvétele, üzembe helyezése, valamint jegyzőkönyvbe vétele, az alábbiak szerint minősül
teljesítettnek:

5.7. Vevő az új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket a hozzájuk tartozó licencekkel
együtt (továbbiakban együttesen: termékek) - alapmennyiség és az egyedi megrendelések alapján
lehívott opcionális mennyiségek tekintetében is - átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a teljesítés
helyén.

5.8. Eladó atermékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet, a licencek rendeltetésszerű,jogszerű
használatához szükséges licencinformációs adatlapot átadni Vevő képviselője részére. A
szállítólevélen ás a licencinformációs 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 sz előzőekben meghatározott
dokumentum átadása.
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5.10. Eladó az 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 termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken a
vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy azok üzemszerű
működést ne zavarja és a termékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.

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

5.13. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt 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 az Eladó költségére és veszélyére a Vevő gondoskodik.

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

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

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

5.16. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó sz 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 licencinf’ormációs adatlapon

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

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

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

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

kimutatásban a termékhez rendelt vonalkóddal.
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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, I eredeti példány pedig az Eladót illeti meg. Ajegyzőkönyvben rögzítik az
átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett termékeket, igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az
átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit, valamint Vevő
kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.

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

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

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre jelen 5. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Az ismételt
sikertelen átvételt követően Vevő a 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 és okairól. A jelen pont szerinti
értesítés megküldése nem zárja ki a késedelemből/szerződésszegésből eredő igények érvényesítését.

5.21. Vevő előírja a Kbt. 136. * (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. ~ (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 ajótállási időszakban fennálló kötelezettségeket.

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

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

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

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

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 és a valóságnak megfelelnek.

5.29. Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a te~esítésigazolás
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 teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Vevő (intézmény) a DKÜ
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 DKÜ Rendszer automatikusan
„teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

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

5.32. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre ajótállás kiterjed.

6. JótáIlás

6.1. A jótállási idő kezdete a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott eszközök üzembe
helyezését igazoló üzembe helyezési jegyzőkönyv keltét követő nap. Az Eladó a jelen szerződés
keretében leszállított termékekre és kapcsolódó szolgáltatásokra a Keretmegállapodás VI. 1.14.
pontja szerinti továbbá a jelen szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásában és a műszaki leírásban meghatározott időtartamú jótállást biztosít.

6.2. A jótállás keretében történő hibaelhárítást Eladó a helyszínen végzi, a Műszaki leírásban foglaltak
alapján

6.3. Az Eladó valamennyi termékhez köteles eredeti és magyar nyelven, az adott termékre vonatkozó,
a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi dokumentumot, kezelési, használati
útmutatót, forgalomba hozatali engedélyt, jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki
leírást mellékelni, illetve elektronikus úton a Vevő számára elérhetővé tenni.

6.4. A jótállási időszak alatt a Vevő haladéktalanul írásban értesíti az Eladót minden olyan hibáról,
amely az Eladó beavatkozását vagy közreműködését igényli.

6.5. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti valamennyi termék teljesítésére/szolgáltatás
nyújtására — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben —jogosult és/vagy jogosított.

6.6. Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi
alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye),
amely Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait (korlátozásmentes
tulajdonszerzés, ill. felhasználási jog megszerzése) korlátozná, vagy megakadályozná
(jogszavatosság). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés teljesítését
követően is terheU. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek
alkalmazása mellett - a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ill. a Ptk. jogszavatossági
rendelkezésit alkalmazni.
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6.7. Amennyiben harmadik személy Eladónak a felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, vagy
egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a
perbehívást elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői
jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerü követelés kielégítését magára vállalja. Eladó
továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem
megfelelőjogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

7. Fizetendő ellenérték

7.1. Eladó a jelen szerződés alapján beszerzendő termékek és nyújtandó szolgáltatások teljesítését a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti. Az Eladót
megillető ellenszolgáltatás teljes összege (a teljes mennyiségre nézve): 35. 375. 130, - Ft azaz
harmincötmillió háromszázhetvenötezer százharminc forint ± ÁFA.

Eladó a jelen szerződés alapján beszerzendő termékek és nyújtandó szolgáltatások teljesítését az
opcionális mennyiség tekintetében a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
szerződéses árakon teljesíti. Az Eladót megillető ellenszolgáltatás teljes összege (az opcionális
mennyiségre nézve): 7. 861. 140., - Ft azaz hétmillió nyolcszázhatvanegyezer száznegyven forint
±ÁFA

7.2. A Szerződés 7.1. pontban meghatározott ellenértéke tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban az
Eladónál felmerülő valamennyi költséget, díjat, de nem tartalmazza a közbeszerzési díjat. Eladó a
Szerződés teljesítésével kapcsolatban további díjigénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.

7.3. A közbeszerzési díjat a Vevő a DKÜ rendelet 14. ~ (6) bekezdése, valamint 27/D. ~-a alapján
közvetlenül az eljárást lefolytató DKÜ Zrt. részére fizeti meg. A DKÜ rendelet 14’ ~ (2) bekezdés
d) pontja alapján a közbeszerzési díj alapja a Kbt. 105. ~ (2) bekezdése alapján lefolytatott
közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke 2% ± áfa. Vevő a DKU rendelet 14. ~ (6) bekezdése alapján egyéb
jogszabály szerinti közbeszerzési díj megfizetésére nem köteles.

7.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyenjogcímen nem illeti meg. Ajelen szerződésben
meghatározott ellenértékek a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen
jogcímen nem emelhetők.

8. Fizetési feltételek

8.1. A szerződés ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése sz igazolt teljesítést követően, a Kbt.
135. * (1) és (6) bekezdéseiben és a Kbt. 136. ~ (1) bekezdésében, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk’) 6:130’ ~ (1)-(2) bekezdésében
meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon
belül történik.

8.2. A számlák bruttó összegének kiegyenlítésére a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
történő teljesítés esetén, a megfelelően kiállított és aláírt TIB alapján kerül sor banki átutalással,
ún. utófinanszírozás keretében az IJNFEO/20’79l-6/2019-ITM ‚100,000000 %-os támogatási
intenzitású hazai finanszírozású projekt keretében a számlák kézhezvételtől számított 30 napon
belül.

8.3. Eladó
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a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka}—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) ajelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő Számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.

8.4. Teljesítésigazolás kiállítása nélkül Eladó nem jogosult számla kiállítására. Vevő részéről a
teljesítés igazolására jogosult: Molnár László Zoltán, az előzetes szakmai igazolást követően és a
Vevő ellenjegyzésre jogosult igazgatójának ellenjegyzése mellett. A teljesítésigazolás aláírásában
bekövetkezett változás nem igényel szerződésmódosítást. Eladó köteles a számlát a teljesítés
igazolásától számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani és Vevő részére eljuttatni. A számlához a
teljesítésigazolást mellékelni kell.

8.5. A számlán kizárólag a jelen szerződésben megjelölt keretmegállapodás hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek.

8.6. Eladó az alapmeimyiség tekintetében 1 db számla benyújtására jogosult. I Eladó az opcionális
mennyiség tekintetében az egyedei megrendelések teljesítését követően egyedi megrendelésenként
I db számla benyújtásárajogosult.

8.7. Eladó ajelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.8. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot és a
behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt fizet we
Eladónak.

8.9. Eladó a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és we előre fizetés sem megengedett.

8.1G. Felek rögzítik, hogy we elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HL]F). A benyújtott számla
kifizetésének feltétele a szerződésszerű és a jogszabályoknak — kifejezetten we általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: AFA tv.) 169. *-a szerinti előírásoknak
— megfelelő, alakilag és tartalmilag kifogástalan számla és melléklete hiánytalan beérkezése.

8.11. Eladó a számlát we alábbiak szerint köteles kiállítani:
1.1. a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére

a Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) megküldi,
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett

Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési
határidőként 30 (harminc) napot,

b) a számlán szerepeltetni szükséges a projektazonosító számát (IJNFEOI2O791-612019-
ITM)

c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint we adószámot,
d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
e) a számlának meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak.
O A számlának tételesen tartalmaznia kell a szállított eszközöket, a szerződés iktatószámát és we

eljárás tárgyát.

9. Teljesítési biztosíték kikötése

Felek megállapodnak, hogy teljesítési biztosítékot nem kötnek ki.
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10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, felelősségi kérdések

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

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

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

10.4. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi
szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.

10.5. A kötbér alapja a nem teljesített vagy a késedelmesen, hibásan teljesített termék nettó vételára.

10.6. Eladó jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. ~ (6)
bekezdése szerint’

10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből
érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése
érvényesítését kizárja’

eredő egyéb igények
a késedelmi kötbér

11. Kapcsolatturtók. kapcsolattartás módja

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Molnár László Zoltán

A

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

proj ektmenedzser
1389 Budapest, Pf. 133.
+36 1 896 2885
+36 30 692 7058
molnar.laszlozoltan@nisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult

Neve: Kiss Lajos
Beosztása: Projektvezető
Levelezési címe: 1 145 Budapest Újvilág u 50-52
Telefonszáma: +36 1 358-6350
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14.1. Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major
eredménye.

14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek előre nem láthatóan, nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, ás amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy
késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak ás nem voltak
elháríthatóak, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvirálás

vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború ás

terrorcselekmények;
O zendülés, rendzavarás, zavargások.

14.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely
összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

14.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, a Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, ás meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

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

14.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major
miatt felmerült kárát.

14.7. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) ajelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, ajelen szerződés megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama
alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató
Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel
történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban
hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó
kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő
rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az
eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

14.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de
nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról ás az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
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95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
20 16/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

15. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

15.1. Jelen szerződés rendes felmondással és közös megegyezéssel nem szüntethető meg.

15.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizáiólag
írásban módosíthatják.

15.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés— alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 141.~ (4) bek. a)
pontja alapján— módosul az alábbi esetekben:

a) .felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba
bejegyzés napjával,

b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén
a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki.

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

15.5. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó ellen jogerősen felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolási kérelmet nyújt be,
b) Eladó adószámát törlik,
c) Eladó tevékenysége vagy mulasztása miatt sz Eladó tevékenységének ellátásában olyan

mértékű fennakadás, elneheztilés történik, amely a tevékenység jogszabályban, illetve
szerződésekben foglalt tartalommal és módon történő ellátását veszélyezteti,

d) Eladó sz ellenérték változatlanságára vonatkozó előírást megsérti,
e) Eladó olyan tevékenységet vagy mulasztást tanúsít, mely a Vevő alaptevékenységének

zavartalan végzését sérti vagy veszélyezteti,
f) Vevő jó hírnevét sérti vagy veszélyezteti,
g) Eladó sz alkalmazottai tekintetében a bejelentési és adózási kötelezettségének jogszabály

szerint, határidőben nem tesz eleget,
h) Eladó nem minősül átlátható szervezetnek,
i) az átláthatósági nyilatkozatban feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokról nem a

szerződésben foglaltaknak megfelelően értesítette a Vevőt, vagy
j) ajogszabályban, vagy jelen szerződés fentiekben felsorolt esetek bármelyike bekövetkezik.

15.6. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést a Vevőhöz intézett írásbeli
értesítéssel azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el a Vevő különösen,
ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vevő írásos felszólítása ellenére, sz
abban megadott határidőig nem tesz eleget.

15.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban sz esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta el.
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15.8. A sérelmet szenvedett fél a szerződésszegő fél súlyos szerződésszegése esetén jogosult a
szerződést a hozzá intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani.

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

15.l0.Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.

15.11 .Vevő a szerződést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerződéstől eláHhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. *

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a 138. *-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő

fél személyében érvényesen olyanjogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139.
*-ban foglaltaknak; vagy

c) az EIJMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

16. E~véb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

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

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

16.3. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
41. ~ (6) bekezdése alapján az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok
terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Eladó kijelenti, hogy
Magyarország Alaptörvénye 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (a továbbiakban: Nfl) 3. * (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek
minősül, melyről az Ajánlata részeként, továbbá a szerződés 3. számú melléklete szerinti, az Aht.
55. ~ szerinti információkat tartalmazó adatlapon (részletes átláthatósági nyilatkozat) tesz
nyilatkozatot,

16.4. Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. ~ (Ia) 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
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nyilatkozatot a Vevő részére benyújtja. Felek rögzítik, hogy az Áht. 41. * (6) bekezdése
alapján a Vevő az Eladó átláthatóságának ellenőrzése céljából jogosult az Aht. 55. *-ban
meghatározott adatokat kezelni.

A szerződést a felek áttanulniányozás 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

2OZOJŰL2Ü /
Budapest, 2020 A / ) ( ‘

Bancsics Ferenc Eladoj ~-~-—_—-—-~‘

vezérigazgató A képvis91i:
Kucska ~~ád
vezerig~zgato

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
‚e1 ~4;(’.3t~

NISZ Zrt.
Vevő
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1. számú melléklet:

MEGAJÁNLOTTÁRLISTA
(Részletes ártáblázat és műszaki- szakmai ajánlat)

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

1. rész
Tétel eikkszám Termék megnevezés Meny- Meny- Egységár Összesen ár

nyiség nyiségi [nettó [nettó RUFI
egység HUF]

1. SZGRK-NB1H- HP ProBook 64005 70 db 70 854 4 959 780
191101 notebook, további

opciós termék
megvásárlása szükséges
lehet

2. SZGRK- HP Windows 10 pro 70 db 36 345 2 544 150
WIN10_H-170322 32/64 bit (OEM) HU,

önállóan nem rendelhető
3. SZGRK- HP1920*1080 70 db 32553 2278710

NB 1 SCR2H- tükröződésmentes
170322 kijelző, önállóan nem

rendelhető
4. SZGRK- HP 8GB DDR4, 70 db 26 266 1 838 620

NB 1 RAM2H- önállóan nem rendelhető
170322

5. SZGRK- HP2S6GBSSD, 140 db 30549 4276860
NB1SSD2H- önállóan nem rendelhető
170322

7. SZGRK- HP 3 év helyszíni 70 db 43 516 3 046 120
NBIGÁR3_H- garancia (8*5*NBD)
170322

8. SZGRK- HP HDD, SSD 70 db 56 836 3 978 520
NB 1 HDDMT3H- megtartás 3 óv időtartam
170322

9. SZGRK- HP dokkoló (NB1H 70 db 37 770 2 643 900
NB 1 DOKKH- notebookhoz
170322 illeszkedően), önállóan

nem rendelhető
10. SZGRK- notebook táska (HP 70 db 2 063 144 410

NB 1 TASH- NB 1H notebookhoz
170322 illeszkedően)

11. SZGRK- HP magyar kiosztású 70 db 8 693 608 510
NB1BIL1H- külső USB billentyűzet,
170322 önállóan nem rendelhető

12. SZGRK- HP 3 gombos USB egér, 70 db 4 823 337 610
NB 1 EGE 1H- önállóan nem rendelhető
170322

13. SZGRK- HP optikai disk drive, 70 db 12 240 856 800
NB1ODD_H- ODD, önállóan nem
170322 rendelhető

OPCIOS TÉTELEK
1. SZGRK-NB1H- HP ProBook 64005 20 db 70 854 1 417 080

191101 notebook, további

18



opciós termék
megvásárlása szükséges
lehet

2. SZGRK- HP Windows 10 pro 20 db 36 345 726 900
WIN1O_H-170322 32/64 bit (OEM) HIJ,

önállóan nem rendelhető
3. SZORK- HP 1920*1080 20 db 32 553 651 060

NB 1 SCR2H- tükröződésmentes
170322 kijelző, önállóan nem

rendelhető
4. SZGRK- HP 8GB DDR4, 20 db 26 266 525 320

NB 1 RAM2H- önállóan nem rendelhető
170322

5. SZGRK- HP 256 GB SSD, 40 db 30 549 1 221 960
NB1SSD2H- önállóan nem rendelhető
170322

7. SZGRK- HP3 évhelyszíni 20 db 43 516 870320
NBIGAR3_H- garancia (8*5*NBD)
170322

8. SZGRK- HPHDD,SSD 20 db 56836 1 136720
NB1FIDDMT3H- megtartás 3 év időtartam
170322

9. SZGRK- HP dokkoló (NB1H 20 db 37 770 755 400
NB IDOKKH- notebookhoz
170322 illeszkedően), önállóan

nem rendelhető
10. SZGRK- notebook táska (HP 20 db 2 063 41 260

NB1TASH- NB 1H notebookhoz
170322 illeszkedően)

1 1. SZGRK- HP magyar kiosztású 20 db 8 693 173 860
NB1BILI_H- külső USB billentyűzet,
170322 önállóan nem rendelhető

12. SZGRK- HP 3 gombos USB egér, 20 db 4 823 96 460
NB I EGE IH- önállóan nem rendelhető
170322

13. SZGRK- HP optikai disk drive, 20 db 12 240 244 800
NB1ODDH- ODD, önállóan nem

~ 170322 rendelhető
Összesen: 35 375 130

19



2. számú melléklet
Műszaki leírás

1. rész: Standard notebookok

Standard notebook eszköz műszaki leírása
Elvárt jótállási idő: 36 hónap minden komponensre

Fix mennyiség: 70 db / Opciós mennyiség 20 db

A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:

‘ Méret: 14” kijelzővel rendelkezik
1.1. Processzor: minimálisan 4 tbread egyidejű kezelésére képes legyen (pld.: 2core 4

thread vagy Valós 4 core), legalább 6MB cache (p1: Intel Core-i5 8250U)
. Memória: minimum 8 GB DDR4, további bővíthetőséggel 32GB-ig, 2 slot.
‘ Belső adattároló: minimum 256GB méretű SSD PCJe NVMe csatolófelülettel
‘ Belső tárolóhelyek: minimum I db 2280 M.2 PCIe NVME és 1 db 2,5” SATA 3.0 HDD

részére.
. Biztonsági funkciók: TPM security chip szükséges.
. Hálózati csatoló: legkevesebb 1 darab, minimum lGbitls sebességű Ethernet (RJ45)

hálózati csatoló felület, PXE boot képesség
. Dokkolás: dedikált dokkolócsatlakozón keresztül
‘ Hang: fUlhallgató kimenettel rendelkező hangkártya, beépített sztereó hangszóró
o Webkamera: rendelkezzen integrált webkamerával
. Akkumulátor: minimum 48 Wh leadására képes, gyorstöltés támogatása
o USB: minimum 4 db USB port amiből minimum 1 db USB Type-C csatlakozó (elvárt

az USB Type-C over DP.) és 3 db USB Type-A csatlakozó
‘ Billentyűzet: Magyar nyelvű, cseppálló, LED háttér világítású billentyűzet
. Mutatóeszköz: beépített touchpad
‘ WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges
‘ Integrált belső kijelző: minimálisan 1920x1080 felbontás és legalább a 24 bites

színmélység támogatása, matt felülettel
. beépített microSD kártyaolvasó
‘ Külső megjelenítő csatlakozás: minimum 1db VGA (átalakító használata elfogadott, az

átalakító a konfiguráció részeként szállítandó), 1 db HDMII .4
. WiFi: 802.11 AC WiFi és legalább Bluetooth 4.2 támogatás szükséges
. BIOSJUEFI: UEFI és Legacy boot funkció támogatása; Egységes típus (model)

azonosítással és darabonként egyedi azonosítóval (pld: l.JIJID vagy GUID) kell
rendelkeznie

. Menedzselhetőség: biztosítani kell a System Center Configuration Manager 2012 alatti
menedzselhetőséget (tömeges központi OS-telepítés, szoftverfrissítések kezelése,
konfiguráció felügyelete, konfigurációkezelés, leltárinformációk (hardware, software),
alkalmazásfelügyelet)

. Operációs rendszer támogatás: Windows 10 x64 Pro futtatása biztosított kell, hogy
legyen
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o Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 10 Pro
kompatibilis, a gyártó által biztosított és támogatott driverrel. Az operációs rendszerbe
beépített driveren kívül, az összes meghajtó progranmak elérhetőnek kell lem~ie az
interneten a gyártói oldalon.

o Szállítandó Licence: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit HUN OEM vagy ezzel
egyenértékű

. Biztonsági foglalat: Kensington biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen

. Töltő: gyártó által mellékelt vagy elfogadott típus, univerzális kivitel nem
alkalmazható

. Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke

. meghibásodott SSD megtartásának lehetősége

Az e2venértékűsé2 minimális feltételei a szállítandó Operációs Rendszer esetén:

• Windows alapú alkalmazások külön emuláció nélküli futtatási lehetősége
. 32 és 64 bites programok hittatási lehetősége
. SSD támogatás, gyorsítás, partieionálás támogatás
. Virtual Hard Disk (VHD) formátumok natív kezelése (Aj áxilatkérő meglévő upgrade

joga alapján Enterprise vagy Ultimate verzióval)
. Felhasználói fiókok felügyelete
. Hordozható meghajtók tartalmának titkosítása BitLockerrel (Ajánlatkérő meglévő

upgrade joga alapján Enterprise vagy Ultimate verzióval)

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú Standard
notebookokat aj ánlhat meg, amelyek teljesen megegyező kiépítésűek, és azonos
BIOSIUEFIJFirmware típussal és verzióval rendelkeznek.

Az e2yes Standard notebookkal eavütt szállítandó periféria eszközök:

Dokkoló

Elvárt jótállási idő: 36 hónap

A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:

. A dokkoló önálló tápegységgel rendelkezzen
o 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-i darab D-SUB, DisplayPort, vagy HDMI

található
o Legkevesebb I darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (RJ45) hálózati csatoló

felület
o Biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen.
. Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú, a Standard
notebookokkal együtt szállítandó Dokkolókat ajánlhat meg.
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Külső DYD író/olvasó

Elvárt jótállási idő: 12 hónap garancia

Me’myiség: Standard notebookokkal megegyező darabszám
A notebookhoz USB-n keresztül csatlakoztatható DVD író és olvasó eszköz

Ajánlattető ajánlatában csak azonos típusú külső optikai meghajtókat ajánihat meg. Ajánlatkérő
egyenértékű termékként elfogadja a beépített DVD író/olvasó eszközt, aminek gyártója a
Standard notebook gyártójával megegyező, ez esetben az USB-n keresztül történő csatlakozás
nem elvárás.

Billentyűzet

Elvárt jótáHási idő: 12 hónap

. Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos

. Vezetékes kivitel, amely legalább I .8m hosszúságú USB A csatlakozóval ellátott

. Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében párhuzamos egyenes irányú

. Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoftvert ne igényeljen
Windows 10 esetén

• Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét)

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

Egér

Elvárt jótállási idő: 12 hónap

. 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 szoftvert ne igényeljen

Windows 10 esetén
‘ Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét)

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos típusú, a Standard notebookokkal együtt
szállítandó Egereket ajánihat meg.
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Az egyes Standard notebookkal cavütt szállítandó egyéb kie2észítő eszközök:

Táska

Elvárt jótállási idő: 12 hónap

. Váilra akasztható és fogantyúval kézi hordozásra is alkalmas, oldaltáska jellegű kivitel

. A fő tároló résznél dupla eipzár 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 töltő

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos típusú, a Standard notebookokkal együtt
szállítandó Táskákat aj ánlhat meg.
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3. számú melléklet
Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzékszám: 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Képviseletében eljár: Kucska Arpád vezérigazgató

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt EURO ONE Számítástechnikai Zrt. a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja’ szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot haladéktalanul írásban
értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult felmondani, vagy attól
elállni.

Budapest, 2020 /c 7~N’ ‘~.
(O j~:;~f~

I ~

I
4~ucska A#d

vezérigaz’ató
EURO ONE Szá$tástechnikai Zrt.

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
I. 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 részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belibldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás ás a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról ás az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont szerinti
feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a kővetkező feltételeknek:
cc) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői 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 Egytittmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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4. számú melléklet

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

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 tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
arehivált 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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S. szánzú melléklet
Licenciuformációs adatlap

LICENCATADÓ ÁLTAL KITÓLTENDO
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszám (adóügyi): _______________________________________
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): ______________________________________
Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:
Gyártói eikkszáma:
Gyártó megnevezése: ____________________________________
Mennyiség: _______________________________________
Termék egységára: _______________________________________
Devizanem (p1. HUF, EUR, USD): ____________________________________
Közbeszerzési díj (%): _______________________________________
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): __________ _____ _______________

. Installation Users Server ± CALMetnka:
Processor Core Egyéb

Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Igen Nem
Szoftverkövetés &issítésre jogosít: Igen Nem ______________

Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): év.hó.nap _____ -

Előfizetés (subscription): Igen Nem
Előfizetés érvényességi ideje: év.hó.nap ______ I
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition
rights): Igen Nem
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights): Igen Nem
Nyelvi verziók használatának lehetősége: Igen Nem

Dátum

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása
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Kitöltési útmutató

Nyilvántartúsi adatok

Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosító)

Szám laszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján történt a teljesítés,
kötelező kitölteni.

Licencátadó adatai

Cég neve: A szoftverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.

Kapcsolattartó neve, elérbetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben licencátadói
oldalról deüniált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes elérhetősége.

Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a szofiverterméket
a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző szervezeti egység minősül a
szoftvertermék átadójának.

Terméki,(fonnóciók

Licenc jogosult neve: A szoftver használatárajogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.

Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verziószáma.

Gyártói cikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU, Partnumber stb.)

Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.

Mennyiség; A termék használatárajogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika szerint.

Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.

Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.

Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.

Licenc kezdődátuma (év.lió.nap): A licenc használati jogosultságának kezdő dátuma.

Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.

Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján
licencelendő.

Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján licencelendő.

Server CAL (Server Client Access License ): Abban az esetben választandó, amennyiben az adott
szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljak.

Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processorsocket alapon licenceljük.

Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon licenceljük.

Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.

Szoftverkővetés vagy termékfrissítés:Maintenance vagy software assurance.

Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.

Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű űj licenc.

Szoftverkövetés frissítésre j ogosít:Maintenance right.
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Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legüissebb verzió használatára a licenc érvényességi
idején belül.

Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.

Szoftverkövetés időtartama (maintenancevalidfrom-to): A szoüverkővetés időtartama kezdő- és
végdátummal.

Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.

Előrizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.

Eltérő kiadások használatának lehetősége (crosseditionrights):

Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprisevs standard).

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgraderights):

Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.

Nem: Csak a vásárolt tennék használata megengedett.

NyeLvi verziók használatának lehetősége:

Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.

Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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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 37 083 736 850,6834 61,81





Műszaki rnegfelelőségi táblázat
1 azehmi nwItéktct

M ősmki riMs szerinti cIstirl miasald Nyftstkurat a megfeIetőeéerOl lfzrn/nrm/ tonsos Ijimlkositok
köwielniénycl’ nsntméssrl II 05 Stantare notebook nsyknr mtnzsttis salts n net

Méret: 4 kifelzővel rendelkezik 14’ klielző méret 1. pont
. . . .. Intel Core (5-82650 Intel LIHO Graphics

Processzor: mtntmaltsan 4 thread cgyidtju . .
. 620 ga’aíikus vezetlowl (1.6 GRe-es

kezeletere kepes legyen (pld.: 2core 4 .
~ . alapl}ekvcneta, Intel Turbo Boots 2. pont

thread vagy ‘‘aloe 4 core), legalabb 6MB .. „
~ tecisnologiaval akar ~.9 GHz, 6 MB

cache (p1: Ittlel Core-t5 825013) ‚.. .
evorsltolar. 4 mae. II azalS

. . laS GB DDR4 memória. lo’,úbbi
Mensetta ntttlmtm 5 GB DDR4, tovabbi .. . .

bővilhelótsggrl 32GB kapacitásra, 2 slut ho’ithetoseggel 32GB kapaettasea. 2 3- pont
memorta aloe

Belső adattároló maitmam 256GB méretű SSD 512GB méretű 580 meg)aajt6 PClc NVMe 4
PCIe NVMe csatolófetúlettel esatolófelűlettel . pont

Belsó tárolóhelyet. maitmam I db 2280 M 2 PCIe I db 2280 M.2 PCIe NVME és I db 2,5”
N’VME ás 1db 2.5 SATA 30 HDD ‚észére SATA 3.0 EDD részére. - pont

Bizionsáti flankeiók: TPM security chip ten 6. pont

Hálózati esatoló: le~’evesebh I damb,
minimum lGbit/s sebességű Ethemel (RJ45) igen 7. pont
Itálózali esatoló felület, PXE boot képesség

Dokkolás: dedikált dokkoldesatlakozón .
„ Igen 8.pont

keresziul
Baitg: üsllsallgató kimcneltel rendelkező . 9
Itantrkárt”a. beépiten sziereó haneszóró Igen - pont
Webkamem: rendelkezen inlep’ált .

. igen 10. pont
webkamem’osl

. ‚ . . . Ft? 3 cellás 4SWb kapacitású. hosszú
Akkunaulator: msnunum 45 Wh leadasara ‚ ‚ .‚ . .

képes, gyorstöltés tánsogalása eletlaziamu, gyorstőltea tomogatasa 3 cv 11- pont
uvaelot earaneia,al

USB: minimum 4db USB port, ausiböl 4db USB pots, nm~öl I db USB Type-C
minimum I db USB Type-C csatlakozó Gen I csatlakozó (‘USB Type-C over 0? 12 pont
(chArt sz USB Type-C 05cr OP.) és 3 db támogatással) és 3db USB 3.1 Gen I Type
IJSt’a Type-A esatlaknzó A csatlakozó
BBleaabtzct: Magyarnyelvű, eseppálló. . 13 one
LEO háttér vilá$tású billentyűzet ben . p
Mutatóeuzköz: beépített totaeltpad igen 14. pont
WOL támotalás: Wake—On-LAN támogatás igen 15. pont
beépített microSD káttmol’,assó igen 16. pont
Integrált belső kijzlző: minimálisan FF51) I 920x1 080 felbonlású, WS, Led
1920x1080 felbontásés legalább a 24 bites Isáteérvilágítású. 24biies színnsélység 17.pont
azinmélveét támotatása. matt felülettel. lámomtám. matt felülettel

Külső me0elenitő csattakuzés minttmaas 1db VGA . ‚ . . ‚

tátatakitó Isasmatata etí’ugadusl. sz átatakitó a 1db beepttett VGAesatlakum, 1db beepstetl 18. pont
kunűteláztó részeként széttitandé). I db HBMI I 4

. ‚ . . ‚ ‚ Kombinált Intel kétsávua Wireless-AC
WiFe 802. I I AC \VtFt es legalabb

‚ .... 22260 Wi-Fi 6 (2x2) és Bluetootlt 5 19. pont
Bluetooth 4.2 tamngatas szukseges ‚ ‚ - ‚

htalozatt esatolo
BIOS/UEFI: UEFI ét l,egacy bout tianlsciö
tániogatása; Egységes típus (model)
azonositáseal és darabonként egyedi igen 20. pont
azonositóval (pld: 1)011) vagy GOlD)
rendetkezűc
Menedzaeltaetöség: bizlositja a System
Center Contiguration Manager 2012 atani
nnenedzselltetőeéget (tömeges központi OS
telepités. szoűverő’issitések kezelése. igen 21. pont
kontlgiaráció felügyelete,
kon iig’aráeiókezelés, leltárin íonasáeiók
‘hard”are vofl’n’arel altalmazk’srelüevelctl
Operációs rendszer támogatás: Windows 10 ‚

‚ ‘ - Igen 22. pont
x64 Pro futtatam btztosttott
Drtverek: Mtnden a gépben talátható eszköz
kell. hogy rendelkezzen Windows tO Pm
kompatibüia, a gyátló által bizsosilott és
lántogatett dri”en’ei. Az operációs got 23. pont
rendszerbe beépitett dri..treit kitsil, sz
Összes meg4sajtó programnak elérhetőnek
tell lennie gr inremeten a evérlói nldalnn
Szállítandó Licence: Micrusoü Windows 10 ‚ . ‚

‚ Elotelepttttt Mierosnfl Vs mdo’vs tO
Pro 64 btt HUN OEM vagy ezzel ‚ ‘ ‘‘..- 24. pont

‚ - . Profcsstunal 64 taIl HUN opentesos reitdszer
ee”enersekts
Bizionsági foglalat: Kensington biztonsági ‚

- - ‚ igen 25, pont
res zar foglalastal rendelkeztk
Töltő: gyártó által mellékelt vagy elfogadott ‚

. .‚‘.. . igen 26.pont
linus. unt”erzalis kn3lel nem alkalmaeltaso
Burkolat alapszíne: fekete vat-v szürke szürke 27, pont
Metthitaásodott 550 mzglaraátinak ‚

‚ Igen 28-pont
tehetoscee
Az Ajántattevú ajánlatában csak új, azonos
gyártótól azzimsazó, azonos típusú Standard
notebookokat ajánlitat nseg, amelyek .

. eels 29. pont
leljeseit tnegegyezo 8’iepttesuek. es azonos
BIOS!LIEFt/Fimtware típussal és ‚vrzióval
‘en delkenirk,

. ‘,,,,,,,,,,,, “,~: ‘,‘,«,«.‘,‘.:‘<‘‘~,: ‚.‚~:.:„‚.‚.:‚„„‚‘..,,,,,‘ “., ‘......::..‘ ‘ Dokkolós’ ‘,.‘.‘.‘,.,..‘..~.‘‘,~ ‚‘‘,‘:~‘“‘‘, ~..‘. ‘

A dokkoló önátló Iápegvséggrl rendelkezik I igen I 31. pont



A megajánlott dokkotó és a notebook
egyűttes működése során. a dokkoló LAN .

‚ . Ige” 32. pont
portia a gyp altal adolt MAC address-t
ísteniti meg a hálózati eszköz felé
A fcnli konögueációhoz, a notebook
dokkoló poetjával esatlakonntltató egység. igen 33. pont
amely képes a notclaook esrvideiú töltésére is
Minimum 3db legalább 3.0 USB 05 4db USB 3.0 p0,1. 1db 0-SUB VGA port.
intnimulat l-l darab 0-SUB, OtaplayPort, 2db Displaypore 34. pont
vaey 0DM’ talaihato
Legkevesebb I darab, minimum I GbiUs
sebeaségi) Ettiemet (RJ45) hálózati csatoló igen 35. pont
feliilet
Biztonaájé rés zár foglalastal rendelkezik isten 36. pont
Burkolat alapszíne: fekese emse szürke fekete 37. pont
Az Ajánlaltevó ajintasában csak üj, azonos
gyátlótól szánnazó, azonos lipusú
eszközöket ajánlitai meg. amelyek teljesen igen 38. pont
megegyező kiépbésűek, és azonos
BIOSÍUEFI/Fimtware tinsissal ás verzióval

‚~~ ..‚ ‘~‘.:~ .1 ‚~ ~ ... ‚~:~.‚ Külső DV» 5záfo1yas4~ . I’ ‘ ‘~«« ‘ ‚‘~ :‘~ .~ .~ ~ 1.,’~’

A notebooldioz USB’n keresztül
csatlakoztatható OVD iró és olvasó eszköz
(Ajánlalkérő egyenértékű tennékként lIP F2B56AA külső USB ceatlakozású DVI) 40 ont
elfogadja a beépitets DVI) irófolvaaó RW naagbajtó p
eszközt, ez esetben az 058-n kereszsül
történő eseslskessásnem elesirás,l
Ajánlandó ajinlatában csak azonos
gyástótól származó, azonos sipusú és igen 41. pont
esallako7,ásÚ optikai merjaaitókat aiánlhnt

Btlleotylint

FtP Business Slim billentyűzet, magyar

Magyar b’llens)mzet k,osztasu, 101 gombos 43, pont
nyeles’. 101 zotasbos

Vezelékes kivitel, amely legalább lOm Vezetékes kivitel, I Sn, bosszaiságú USB 44 ont
hosszúaiw) 058 A censiakozósal ellátott Type-A csaalakozó’al - p
Kivitele a gombok ell’elyeziecdéee ‚

. . . ‚ - - Igen 45. pont
lekinleleban parhuzamos eevenes iranvu
Kompalibiliiáaaal bír, illette működéséhez
külön külső szofleere neln igényel Windows igen 46. pont
10 esetén
Burkolat alapazine: Fekete vagy szürke fekete 47. pont
Az Ajánlaltevő ajánlalában csak új, azottos
gyártótól szánnazö, azonos típusú igen 45. pont
ltillenevűzeteket aiánlttat meac
~~~
Optikai, legalább l,Sm hosszúságú vezetékes II? lézerea optikai érzékelőjú egér, lOm so pont
USB A csatlakozási,. hotszúeátaá 088 Type-A csatlakozású -

2 alap gombbal és scroll görgővel szeretI 2 alap gomsnbat, 1db gomanbal a scroll 51. pont
co,nbbal rendelkezik pörgőbe építve. 1db scroll görgő
Felbontás legalább 1000 dpi I 000dpi 52. pont
Kompatibilitással bír, illet’e működéséhez
külön külső szoflvers nem igényel \Vindo’vs igen 53. pont
10 esetén
Burkolat alapszíne: fekete ‘aw szürke fekete 54, pont
Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos
típtisú, a Standard notebsokokkal egyült igen 55. pont
szállitandó Eeereket aiánlhai mere

Notebook_sás’_a
VálIra akasziltató éa foganly’úval kézi
hordozásra is alkalmas, oldaltáska jellegű igen 57. pont
kivitel
A tő tároló résznél dupla cipzir ltúzówtl .

‚ tgen 58. pont
ellatoss
A notebookot behelyezae körben szivacs .

. . ..‚ ‚ igen 59. pont
yedje a nolebeok nIat as oldalai
A noleboskltoz illeszkedő, gyári táska
melybe belefér ntaga az eszköz és a Itozzá igen 60. pont
tartozó zár éa a töltő
Az Ajánlatsevő ajinlatában csak ~tj. azonos
tipusü, a Standard sotebookokkal együtt igen 61. pont
szállítandó Táskákat alinlltat mere

It At alább, iihti7athan azon retti Sat assist . pantsa paramiter’ keel elás s,rrrpe ‚ oats sinlastessnel, krtt m essensa is ksfritrnie as aests Sara sssa tksrn mCvsski is rtslmst: ahol „ler stnem’ alas >ci, ‘saner tee ban alintattevő
aieintatá nate rare tetetit silent learn sage nemi kell mreae al k,eeisis ill, sevib interaníe,ó rsre,,aseva nilkul.
Pt As atíhh,akas kimink mrrscni: rpáumrntu,n ness. t,ivutkp,stt Sneers aci ma. megnesesive, stealasins:


