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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

2. Rész
Prémium notebook

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság
Intézmény azonosító:20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Képviseletében eljár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről
Cég neve: 1MG Solution Zrt.
azonosító: 200584
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.
Cégjegyzékszám: 01-10-141012
Adószám: 28771315-2-41
Bankszámlaszám: 11743026-20012498-00000000
Képviseletében eljár: Szentgyörgyi Gábor János vezérigazgató
Cég neve: TRACO Zrt.
azonosító: 200584
Székhely: 1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-044095
Adószám: 11856403-2-43
Bankszámlaszám: 10102244-50796800-01000008
Képviseletében eljár: Keller István vezérigazgató
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
1.
1.1.

A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a
továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/5022-037059 ill. KE-1405/2Ol7szám alatt, a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „SZGR kliens
oldali informatikai eszközök beszerzése 1. rész Homogén kliens oldali informatikai
eszközök beszerzése” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, adás-vételi szerződést kötöttek
2020.12.04.-én (a továbbiakban: Alapszerződés)
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Felek a szerződés megkötését követően szembesültek azokkal az ajánlattételkor és a
szerződés megkötésekor még nem ismert piaci jelenséggel, amely Eladó Számára a
szerződésszerű teljesítést lehetetlenné teszi. A szerződés megkötését követően, röviddel
a teljesítési határidő bekövetkezése előtt az alábbiakban röviden ismertetett, előre nem
látható eseményekkel szembesültek a Felek:
A pandémia első nagyobb hulláma, a 2020-as év kora tavaszán jelentkezett. Az első
hullám világméretekben okozott termeléskiesést a gyárak leállásával. Ez a hatás az
informatikai iparban is érvényesült és a termelési lánc valamennyi szereplőjére
beleértve a vevőket is, kihatással volt. A szállítási határidők a járvány kirobbanása előtt
kötött szerződések vonatkozásában nem voltak tarthatók. Az iparágat ért első sokk után
a szereplők a kialakult helyzetnek megfelelő stratégiákat alkalmaztak, annak érdekében,
hogy a termelés és a szállítások körülményei a lehető leginkább hasonlíthassanak a
járvány előtti körülményekre.
Bár a járvány első hullámát követően a szállítások relatíve hamar helyreálltak, a
hullámszerű leállások továbbra is nehezítették az ellátást. A helyzetre reagálva az
ajánlatkérőként beszerzési eljárásokat indító megrendelők is újragondolták a
versenyeztetés feltételeit. Az egyik legfontosabb eltérés volt a korábbiakhoz képest,
hogy ajárvány előtt megszokott 30-60 nap közti teljesítési határidők helyett, az iparági
gyakorlatnak megfelelően a megfelelő biztonsági tartalékokat is beépítve 120 napos
teljesítési határidőt jelöltek meg a dokumentumokban, annak érdekében, hogy a lehető
legszélesebb körben biztosítsák az ajánlattevők számára a versenyt. Vevő is ezt a
teljesítési határidőt alkalmazta az Alapszerződés megkötését megelőző beszerzési
eljárásban.
Eladó szintén az iparági gyakorlatnak megfelelően a szerződéskötést követően az
Alapszerződésben meghatározott termékekre megrendelést adott le a szokásos
kereskedelmi láncolaton keresztül, mely a részére visszaigazolásra került, azzal, hogy a
termékek a teljesítési határidőn belül rendelkezésre fognak állni.
Felek a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló időszak utolsó negyedében
szembesültek azzal a „globális chiphiánynak” nevezett jelenséggel, mely a
korábbiakhoz képest különösen a szerződés megkötésének időpontjához képest
ismételten átrajzolta a termelési láncokat. Az informatikai termékekre a járvány ideje
alatt, különösen a 2020-as év utolsó negyedében olyan, esetenként hullámzó, de
általánosságában rendkívüli módon megemelkedő kereslet állt elő, mely termelés teljes
volumenére kihatott. A jelenség már a gyártókat is elérte, akiknek már az alapanyag
illetve alkatrészgyártó alvállalkozóinak is kimerültek a kapacitásaik. A jelenség
világméretű, nem korlátozódik egy-egy országra, hanem azjellemző előállító országok
mindegyikére jellemző. Az IT termékek részegységei jellemzően nem egy-egy
országban készülnek teljeskörűen, továbbá egy-egy komolyabb részegység (p1.
processzor, memória) kiesése a teljes termék szállításában csúszást okoz, ezen termékek
jelentősen kitetté váltak ajelenségnek. Ajelenségrejellemző, hogy nem csak a konkrét
informatika termékek előállítására van hatással, hanem az informatikai elemeket
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alkalmazó egyéb termékre (gyakorlatilag szinte minden bonyolultabb ipari termékre) is,
mint p1. az autógyártás, hatással van.
Eladó részére a termék gyártója 2021. március 30.-án jelezte a szállítási határidők
megnövekedését.
Vevő, mint a kormányzat jelentős részének ellátója, kiterjedt szerződéses tapasztalattal
és partnerhálózattal rendelkezik. A hasonló termékek vonatkozásában mindenhonnan az
Eladó által jelzett problémával találkozott. A beszerzett információk alapján
megállapítható, hogy a probléma nem csak az eladóka, viszonteladókat, hanem a
gyártókat és a szállítmányozókat is váratlanul érte. A probléma felmerüléséről az eladók
sokszor csak kifejezetten a teljesítési határidők lejárata közelében kapnak tájékoztatást,
adott esetben anélkül, hogy annak elhárítására új határidőt jelölnének. Mivel a
megrendelésekben/szerződésekben szereplő termékek más úton nem kiválthatók, illetve
az esetleges váltótermékek előállító, kereskedői alapvetően ugyanígy a fenti
problémával küzdenek, ezért megállapítható, hogy az eladókat
jelen esetre is
kiterjedően felelősség nem terheli a határidő mulasztások tekintetében.
—

—

A fentiek mellett az Vevő azt tapasztalta, hogy az Eladó által küldött akadályközlőben
is jelzett „konténerhiány”, a gyártó által közölt módosított teljesítési határidőket is
károsan befolyásolhatja. Különös tekintettel a Szuezi-csatornán bekövetkezett
akadályra tekintettel Felek nem voltak abban a helyzetben, hogy a fent ismertetett
körülményekre tekintettel, a probléma felmerülésekor azonnal olyan Új teljesítési
határidőt állapítsanak meg, mely a Felek gondos magatartása esetén elvárható és
vállalható. Az szállítási láncolat szereplőivel folytatott egyeztetések eredményeként
ilyen határidőt 2021.07.02.-ában tudnak megjelölni.
2.

A szerződés módosítása:

2.1. Felek az Alapszerződés 3.2. pontjában meghatározott 120 napos teljesítési határidőt 210
napban állapítják meg.
2.2. Felek az Alapszerződés egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal továbbra is
fenntartják.
2.3. A fentiek mellett Felek megállapítják, hogy Eladó 2020. december 01-i hatállyal
formaváltással zártkörűen működő részvénytársasággá alakult át, azért adatai a
továbbiakban: 1MG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövidített neve:
1MG Solution Zrt., cégjegyzékszáma: 01-10-141012, adószáma: 28771315-2-41,
statisztikai számjele: 28771315-4741-114-01. Az 1MG Solution Zrt., az 1MG Solution
Kit. egyetemes jogutódja.
3.

A módosítás indoklása:

3.1. A módosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 141. * (4) bekezdés c)
pontjában meghatározott elvárásoknak az alábbiak szerint:
3.2. Felek az előzmények ismertetésében leírtakra tekintettel a szerződés módosításának
okot adó körülményt megfelelő gondosság tanúsítása mellett sem láthatta előre.
3
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3.3.

A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
3.4. Az ellenérték nem változik.

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratuldcal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.
A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
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