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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
2. Rész
Prémium notebook
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézmény azonosító:20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszáni: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Képviseletében elj ár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről
Cég neve: 1MG Solution Kfl.
azonosító: 200584
Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.
Cégjegyzékszáni: 01-09-973596
Adószám: 14894262-2-41
Bankszámlaszám: 11743026-20012498-00000000
Képviseletében eljár: Szentgyörgyi Gábor János ügyvezető
Cég neve: TRACO Zrt.
azonosító: 200584
Székhely: 1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.
Cégjegyzékszám: 01-l 0-044095
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.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1.

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF% (a
továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S022-037059 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 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: keretmegállapodás vagy KM).
-

—

1.2.

Keretmegállapodásra vonatkozó adatok:
KM azonosítószáma: KMOIO1-2OSZGRKI7

Szignákmi

dr. Rajna~ Addenn
jogtanácsos
NISZZrt.

„

KIvI aláírásának dátuma: 2017. július 10.
KM időbeli hatálya: 2021. július 10.
KIvI keretösszege: 40.000.000.000 forint ± Afa.
1.3. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet
feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint Nemzeti
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 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-én és november l-jén hatályba lépett
módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ugynökség Zrt. (továbbiakban:
DKU Zrt.) a keretmegállapodásban jogutódként a Beszerző helyébe lépett.
1.4. A DKÜ Zrt. a DKÜ rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) pontja alapján a Vevő, mint Ajánlatkérő
javára a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105.
* (2) bekezdésének e) pontja alapján „Hordozlzató nusnkaállomás-beszerzés az ITM TA
projekt ellátottai részére” tárgyában folytatott le közbeszerzési eljárást (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás) a Vevő informatikai beszerzési igényének kielégítése érdekében.
1.5. A nyertes közös ajánlattevő Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség
teljesítéséért a közös ajánlattevők egyetemleges felelősséget vállalnak A jelen szerződést
aláíró Eladó, az 1MG Solution KR., a Szerződést meghatalmazás alapján a(z) összes
közös ajánlattevő nevében írja alá.
—

—

1.6. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem esatolt, előzmény központosított közbeszerzési keretmegállapodásos
eljárás első részének közbeszerzési dokumentumai, a KIvI, valamint Eladó ajánlati
kötöttséggel benyújtott ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a Műszaki
leírást, a KM rendelkezéseit, Eladó ajánlatát, a közbeszerzési dokumentumok (ideértve a
közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell
figyelembe venni.
1.7. Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása és a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:63. * (5) bekezdése szerint szokásjog és üzleti gyakorlat
alkalmazását.
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, valamint a Szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban (1. számú
melléklet) foglaltakat.
2.

A szerződés tárgya:

2.1. A jelen adásvételi szerződés az előzményben rögzített KM eljárás 2. része
eredményeképpen, a Vevő a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó
beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
-

-

2.2. A szerződés 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a Vevő megrendeli és
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megveszi, az Eladó pedig elvállalja a Műszaki leírás 2. részben a Jelen szerződés 2.
Számú mellékletében (aj ánlati ár részletezése) nevesített elemekből álló termékek
határidőben történő szállítását és szolgáltatás nyújtását a szerződésben foglaltaknak
megfelelően.
2.3. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő termékeket átvenni, és
szerződésszerű teljesítése esetén a 6. pontban meghatározott ellenértéküket megfizetni
az Eladó részére.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírása napján lép hatályba és annak
teljeskörű teljesítéséig hatályos.
3.2. A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 120 nap. Vevő a teljes
mennyiség vonatkozásában előteljesítést elfogad.
3.3. Vevőt a termékek átadásának napjától a szerződés 9. pontjában rögzített jótállási
kötelezettségek terhelik.
3.4. A teljesítés helye: NISZ Zrt. 1148 Budapest, Róna utca 54-56. szám alatti telephelye.
Vevő a termékeket munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00, pénteken 8:0012:00 közötti időszakban veszi át.
3.5. Vevő fenntartja magának a jogot, 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.
3.6. A termékek átadás-átvétele előtt a kárveszély, a termék raktározása és őrzése teljes
mértékben az Eladót terheli.
3.7. 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 araktározás alatt a csomagolásnak
meg kell felelnie a szállítás, illetve a raktározás módjának.
3.8. 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.
3.9. A szerződésszerű kirakodás Vevőnek felróható okból történő megbiÚsulásának napján
az akadállyal érintett termékek tekintetében a kárveszély időlegesen átszáll Vevőre.
Ebben az esetben az 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.
4.

A teljesítés módja

4.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket új,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal
ellátva köteles leszállítani.
4.2. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal, illetőleg megfelel a jelen
szerződés 1. számú mellékleteként csatolt Műszaki leírás 2. részben foglalt
követelményeknek.
4.3. Eladó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa leszállításra
kerülő termékek bármilyen jellegű meghibásodását a jelen szerződés 9. pontja szerint
köteles elhárítani, a kárt köteles megtéríteni, illetve köteles a 9. pont szerinti jótállás
vállalására.
4.4.

Eladó szavatol azért (jogszavatosság), hogy a termékek korlátozásmentes
tulaj donjogával rendelkezik, azoknak Vevőre történő átruházását harmadik személy
joga nem korlátozza, illetve nem zárja ki.

4.5. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken és annak
csomagolásán. Eladónak a termékeken a vonalkódot jól 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.
4.6. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónakjelen szerződés hatálybalépését
követő két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 15.1’
pontjában meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok
rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének
időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége stb.).
4.7. Eladó legalább az eszközök szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére
elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) a Vevő kapcsolattartója (15.1
pont) és a Vevő központi raktár niszkozpontiraktar2i~nisz.hu e-mail címére megküldeni
a szállítandó termékekről készült Eladó által kitöltött Osszerendelő táblázatot (7. számú
melléklet). Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont
szerinti Osszerendelő táblázatot nem küldi meg Vevő kapcsolattartója és Vevő központi
raktára részére.
4.8. Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen
körülményről, a késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul
köteles a másik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt

a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell.
4.9. Az Eladó által megnevezett, a KM megkötésekor már ismert alvállalkozók és
szakemberek, mint teljesítési segédek a KM 4. számú mellékletében kerültek
felsorolásra.
4.10. Eladó jogosult Jelen szerződés teljesítésébe a KM 4. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül a szerződés teljesítésének időtartama alatt további alvállalkozókat
bevonni. A további alvállalkozó teljesitésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az
alvállalkozó teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles
Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az
alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és
egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát arról
benyújtani, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
4.11. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.
4.12. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt
fizetési kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó
irányába terheli.
—

—

4.13. Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga
végezte volna. Az Eladó az alvállalkozói felróható magatartása által a Beszerzőnek vagy
a Vevőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó nem
teljesíthet megrendelést, illetve nem adhat ajánlatot.
4.14. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles a tulajdonosi szerkezetét
Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha
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 Ic) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy
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 valamely feltétel.
—

—

4.15. Eladó a szerződés aláirásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).
4.16. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
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4.17. A Kbt. 139. ~ (1) alapján az Eladó személye csak akkor változhat meg, ha az Eladó
személyében bekövetkező jogutódlás az Eladó átalakulásának, egyesülésnek,
szétválásnak vagy ajogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan
részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként
működő teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, eszközökkel és
munkavállalókkal) nem gazdasági társaságjogi személy esetén az adott tevékenységet
ellátó teljes szervezeti egység átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő
félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; ha a
szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró ok
hatálya alatt
-

-

4.18. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
5.

Átadás-átvételi eljárás:

5.1. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas termékeket a hozzájuk tartozó licencekkel együtt (továbbiakban
együttesen: termékek) átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a teljesítés helyén. Eladó
a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet, a licencek rendeltetésszerű,
jogszerű használatához szükséges licencinformációs adatlapot átadni Vevő képviselője
részére. A szállítólevélen és a licencinformációs adatlapon fel kell tüntetni a jelen
szerződés számát. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni az átadott
termékek azonosítását szolgáló adatokat (p1.: megnevezés, gyártási szám, típusszám,
modellszám, dátum és időpont, stb.).
5.2. Az átadás-átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a jelen
szerződé szerinti Összerendelő táblázatot, melynek az ott meghatározott adatokon kívül
termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének
feltétele az előzőekben meghatározott dokumentum átadása.
5.3.

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

5.4.

Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt munkanappal írásban értesíteni
Vevő jelen szerződés 15.1 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 3.9. pontja alapján az Eladó
költségére és veszélyére a Vevő gondoskodik.

5.5.

Eladó a termékszállításával 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.
Eladó az átadás-átvételi eljárás során köteles Vevőnek átadni az alábbi
6

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 ás a magyar nyelvű műszaki dokumentáció,
6. tartozékok teljes listája,
7. licencigazolás, licencinformációs adatlap (6. számú melléklet)
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.
Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélben, a licencigazoláson,
licencinformációs adatlapon feltüntetett meírnyiséggel,
a szállítólevél, licencinformációs adatlap tartalmazza-e a szerződés számát ás az átadott
dokumentumokból megállapíthatóak-e az 5.2. és az 5.5. pontban felsorolt adatok,
az Eladó jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott 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 4.5. pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken, annak csomagolásán elhelyezett vonalkód megegyezik-e az összerendelő
táblázatban 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 és
a termékek rendeltetésszerű ás jogszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot.
5.6. 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. A
jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel időpontját, az átadott/átvett termékeket,
igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő
képviselőinek nevét, beosztását ás észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel sikeres volt-e vagy sem.
5.7. Az átvétel megtagadása esetén ajegyzőkönyvben rögzíteni kell:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét
Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
—

—

—

—

—

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

5.8. Vevő a termékek átvételét a sikeres átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv alíírásával
igazolja, majd a jelen 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.
—

—

5.9. Vevő a szerződés teljesítési helyén biztosítja a szükséges mértékű bejutást Eladó
szakemberei részére a szállítási feladatok elvégzése céljából.
5.10. Vevő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentáeiót, vagy egyéb anyagot átadni.
5.11. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő termékeket átvenni és azok
szerződésszerű teljesítése esetén az ellenértéket a szerződés 7. pontja szerint megfizetni.
5.12. A Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a
murilcavégzés során sérült-e a Vevő információbiztonsága.
5.13. Vevő szavatol azért, hogy az Eladó teljesítéséhez általa az Eladónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
-

-

5.14. Felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen szerződésből eredő követelését nem
engedményezheti harmadik személyre.
5.15. 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.

A fizetendő ellenérték

6.1. Ajelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladat teljesítésének ellenértéke:
Prémium notebook
összesen 197 136 000,- Ft ± áfa, azaz nettó százkilenevenhétmillió
százharmi.nchatezer forint ± általános forgalmi adó. A termékeket, azok egységárait
jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
6.2. A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetőek.

6.3. A 6.1. pontban meghatározott díj tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését (kiszállítás díját, a jótállás költségét, a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget: vám, adók, díjak, illetékek, stb.),
amelyeket Eladó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába
érvényesíteni kíván, ezért Eladó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további
ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen
jogcímen nem igényelheti.
6.4. A 6.1. pontban meghatározott díj nem tartalmazza az általános forgalmi adót és a
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díjat a Vevő a DKU rendelet 14. * (6) bekezdése
alapján közvetlenül az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A DKU rendelet
14. ~ (2) bekezdés d) pontja alapján a közbeszerzési díj alapja a keretmegállapodás
alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás esetén a létrejövő visszterhes szerződés
általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± áfa.
6.5.

7.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.
Fizetési feltételek

7.1. 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 UNFEO/20791-6/2019-ITM
100,000000 %-os támogatási intenzitású hazai finanszírozású projekt keretében a számlák
kézhezvételtől számított 30 napon belül.
Eladó ajelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján, a jelen szerződésben meghatározott tartalommal
kiegészítve kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a szerződésszerű teljesítését
követően Vevő által kiállított és mind két Fél által aláírt TIB alapján a mindenkor hatályos
általános forgalmi adóról szóló törvény számlakibocsátásra vonatkozó rendelkezései
alapján állít ki és azzal együtt nyújt be Vevőnek. A számla mellékletét együttesen kell,
hogy képezze a TIB és az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy-egy példánya, valamint az Eladó
által kitöltött Licenc információs adatlap (6. számú melléklet). Számla kizárólag ezen
eljárási rend alapján nyújtható be Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem felelő
számlát a Vevő jogosult visszaküldeni az Eladónak. A számlán csak az előzményben
ismertetett KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
7.2. Eladó tudomásul veszi, bogy a szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. ~ (1), (6)
bekezdésében és a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással kerül kifizetésre az Eladó
részére.
7.3. Az Eladó előleget nem kérhet és az előre fizetés sem megengedett.
7.4. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete
a Vevő pénzügyi
teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való
szerepléshez köti, úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.
—

—
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7.5. Eladó I db számla benyújtására jogosult a szerződésben meghatározott Összes feladat
maradéktalan, szerződésszerű teljesítését követően, a 7.7. pont előírásainak megfelelően.
A számlának meg kell felelnie a 2000. évi C. törvény 167. *-ában foglaltaknak.
7.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) vagy a Vevő elektronikus számla befogadó
e invoice(2E~nisz.hu e-mail címére küldi.
7.7. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Zrt. nevét, adószámát, címét és az általa
megadott belső azonosításra szolgáló jelen szerződés számot,
a számlán szerepeltetni szükséges a projektazonosító számát (UNFEO/207916/20l9-ITM),
a számlának meg kell felelnie az általánosforgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ és 175. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezését, TESZOR
számát,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az
adószámát,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
—

—

—

—

—

—

—

7.8. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3
(három) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a
treasury(2l~nisz.hu e-mail címre.
7.9. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. *-ában meghatározott mértékű késedelmi
kamatot köteles Eladónak megfizetni.
7.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.6. pontban meghatározott címre (központi iktató vagy e-mail) nyújtja be, vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

7.12. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teUesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontj a szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
7.13. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
7.14. A kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
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7.15. Vevő figyelemmel a Kbt. 135. *-ának (6) bekezdésében foglaltakra a szerződésen
alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak Eladó által elismert, egynemű
ás lejárt követelését számíthatja be.
—

—

8. Szavatosság
8.1. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek az
átadáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban,
szabványokban előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a
rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott
szavatosságvállalásának valótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.
8.2. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Vevő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
8.3. Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
eszközök saját eszközei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában
jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak
más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is
magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

-

8.4. A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. Ennek megsértése esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása
ás a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali
hatállyal jogosult felmondani.
-

-

9. JótáHás
9.1. Felek rögzítik, hogy a KM VI. 1.14. pontjában rögzített, jótállásra vonatkozó rendelkezései,
valamint ajelen szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak a tárgyi
adásvételi szerződésre irányadóak.
9.2. Eladó jelen szerződés keretében a megajánlott eszközökre a Műszaki leírás 2. részben
megkövetelt teljes körű 3 év (36 hónap) illetve periféria eszközök és egyéb kiegészítő
eszköz tételeknél 12 hónap jótállást (garanciát) vállal. A jótállási idő kezdete az eszközök
sikeres átadás-átvétel napjának időpontja.
9.3. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított eszközök kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított eszközök mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, és megfelelnek jelen
szerződés 1. számú melléklet 2. részben található műszaki specifikációnak.
9.4. Amennyiben Eladó jelen szerződésben meghatározott jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen telj esíti, olyan okból, amelyért felelős, úgy a Vevő jogosult a meghibásodott
eszköz cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
9.5. Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási
költséget az Eladó viseli.
—

—
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9.6. A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
szervizszolgáltatásnak úgy, hogy a szerződés hatálya alatt semmilyen díj nem számítható
fel.
10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
10.1. Amennyiben Eladó jelen szerződés alapján meghatározott határidőre vonatkozó
szerződéses kötelezettségét (termékek, hozzá tartozó dokumentumok átadása-átvétele)
késedelmesen teljesíti olyan okból, amelyért felelős, úgy késedelmi kötbér fizetésére
köteles.
10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
10.3.

A maximális késedelmi kötbér elérése esetén a Vevőnek jogában áll választása szerint
a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal
felmondani és egyúttal meghiúsulási kötbért követelni. Eladó tudomásul veszi, hogy a
késedelmi kőtbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

10.4. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Eladó a szerződéses kötelezettségének az Eladónak
felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Ebben az esetben az
Eladóhibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben Vevő nem él szavatossági
jogaival. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a
11. napjától napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap
20 %-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.
10.5. A hibás teljesítési kötbér maximumának elérése esetén Vevő jogosult mindennemű
kártalanítási kötelezettség nélkül választása szerint a szerződéstől egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal meghiúsulási
kötbért követelni.
-

-

10.6. A Vevő elállási, és rendkívüli felmondási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli
nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy rendkívüli felmondás az Eladó kötbér- és
kártérítés-fizetési kötelezettségét nem érinti.
10.7. Amennyiben Eladó eléri a fenti kötbérek közül bármelyik maximumát, illetve a jelen
szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén Eladó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke, amennyiben a megbiúsulásra az
alapmennyiség esetén került sor, a teljes amennyiség nettó ellenértékének 25%-a.
A megbiúsulási kötbér megfizetése nem zárja ki az Eladó kártérítési felelősségét, melyért
helytállni tartozik.
10.8.

Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.

10.9. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésében
foglaltak alapján jogosult beszámítani.
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10.10. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.
11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
11.1. A felek az ún. rendes felmondás jogát, illetve a közös megegyezéssel való szerződés
megszüntetését kölcsönösen kizárják.
11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják.
11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi és hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
Eladó valamely szerződésben meghatározott kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó
felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti,
—

—

—

—

11.4. Vevő a Kbt. 143. ~ (I) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
11.5. Vevő köteles a szerződést a Kbt. 143. ~ (2) bekezdés alapján azonnali hatállyal
felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.6. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal
a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen
szerződés 4.14. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani.
Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

—

11.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási
eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el
valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.
—

—

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

11.9. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a Kbt. 142. ~ alapján a Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapj án alkalmazható egyéb j ogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha
az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta.
11.10. A Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni az Eladó szerződéses
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés
lehetetlenülését okozta
11.11. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszünésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.
11.12. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.
12. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
12.1.
-

-

-

-

Felek kijelentik, hogy:
Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik
személyekkel kötött szerződéseik megsértését.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról,
amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy olyan
hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben
megszabott kötelezettségei teljesítésében.

12.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.
13. Titoktartás
13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra
hozatalát az arra illetékes megtilthatja.
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13.3. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban
tudomásukra jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ
kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.
13.4. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni,
és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
13.6. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy
jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak
át Vevőnek.
13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
az Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt
adatokat szolgáltathatja ki.
13.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult
választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

-

13.9. Az Eladó és az Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei
munkavégzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási
nyilatkozatot tenni.
14. Vis major
14.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy
meghiúsulás vis maior eredménye.
14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről
elháríthatatlanul következnek be, és 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 és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
b)
c)
d)

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

2

e)
f)

sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny,
polgárháború és terrorcselekmények;
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 Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerííen lehetséges, és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
14.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elhárítani.
—

—

14.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli
a vis maior miatt felmerült kárát.
15. Kapcsolattartás, értesítések
15.1. A jelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
Vevő részéről:
Név: Molnár László Zoltán
Beosztás: projektmenedzser
Telefonszám: +36 1 896 2885
Mobiltelefon szám: +36 30 692 7058
E-mail cím: Molnar.LaszloZoltan@nisz.hu
Eladó részéről:
Név: Péter Tamás
Beosztás: Kereskedelmi igazgató
Telefonszám: + 36 1 700 0667
Mobiltelefon szám: ± 36 70 636 2939
E-mail cím: kozbeszerzes~imgsolution.hu
15.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Név: Adám Csongor Zsolt
Beosztás: fejlesztési ágazati igazgató
Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes
15.3. Felek a 15.1. pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során
a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
pontban
meghatározott
kapcsolattartójaJteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a fentiekben meghatározott 15.1. pont és 15.2. pont kapcsolattartók/teljesítésigazoló
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személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik
Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett
változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a
szerződésmódosításra nem jogosultak.
15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
—

—

—

—

—

15.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem
kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel,
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbesítés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések
16.1. Az Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
16.2. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés Fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.3. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
16.4. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
16.5. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
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16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá a magyar jog— különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
az
irányadók.
—

16.7. A jelen szerződés a Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
el.
16.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
bogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
16.9. Felek megállapodnak, bogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely
kötelező hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett
szerződéses rendelkezés helyébe
minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen a szerződés módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó
jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá, ha valamely
kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és
a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza, akkor az adott rendelkezés minden
egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen szerződés módosítás nélkül a jelen
szerződés részét képezi.
—

—

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

Műszaki leírás
Ajánlattételi lap ajánlati ár részletezése
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Atláthatósági nyilatkozat
Licencinformációs adatlap
Összerendelő táblázat
—

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 3 (három) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Dátuny

‚

2o..?.~»~Q9.4

Bancsics Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.

Dátum~

‚
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Műszaki leírás

Premium notebook eszköz

Premium notebook eszköz műszaki leírása
Elvárt jótállási idő: 36 hónap minden komponensre
Fix mennyiség: 400 db
A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o

o
o

Méret: 13,3”, kijelzővel rendelkezik
Processzor: Legalább 8. generációs Intel Core-iS CPU, amely minimálisan 4 thread egyidejű
kezelésére legyen képes (legalább valós 2core 4 thread vagy valós 4 core), legalább 6000
Passmark átlag érték (Average CPU Mark érték a https ://www.cpubenchmark.net/ oldalon
ellenőrizhető módon), legalább 6MB SmartCache. A definiált paramétereket teljesíteni képes
CPU (p1: Intel Core-iS 8250U)
Memória: minimum 16 GB DDR4, további bővíthetőséggel 32GB-ig.
Belső adattároló: minimum 256GB méretű SSD PCIe NVMe csatolófelülettel
Biztonsági funkciók: TPM security chip szükséges.
Hálózati csatoló: legkevesebb I darab, minimum lGbitls sebességű Ethernet (RJ4S) hálózati
csatoló felület, PXE boot képesség
Dokkolás: dedikált dokkolócsatlakozón keresztül
Hang: fiilhallgató kimenettel rendelkező hangkártya, beépített sztereó hangszóró
Webkamera: rendelkezzen integrált webkamerával
Alckumulátor: minimum 3 cellás és minimum 48 Wh leadására képes, gyorstöltés támogatása
USB: minimum 3 db USB port, amiből minimum 1 db USB Type-C csatlakozó (elvárt az USB
Type-C over DP) és 2 db USB-Type-A csatlakozó
Billentyűzet: Magyar nyelvű, LED háttér világítású billentyűzet
Mutatóeszköz: beépített touchpad
WOL támogatás: Wake-On-LAN támogatás szükséges
Integrált belső kijelző: minimálisan l920xl080 felbontás és legalább a 24 bites színmélység
támogatása, matt felülettel
Külső megjelenítő csatlakozás: minimum 1db HDMI1.4b
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 (pid: UIJJD 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 Enterprise futtatása biztosított kell, hogy
legyen
Driverek: Minden a gépben található eszköz kell, hogy rendelkezzen Windows 10 Enterprise
kompatibilis, a gyártó által biztosított és támogatott driverrel. Az operációs rendszerbe beépített
19

o
o
o
o

driveren kívül, az összes meghajtó programnak elérhetőnek kell lennie az interneten a gyártói
oldalon.
Szállítandó Licence: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit HIJN OEM vagy ezzel egyenértékű
Biztonsági foglalat: 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 e2yenértékűsé2 minimális feltételei a szállítandó Operációs Rendszer esetén:
•
o
o
o

•
o

Windows alapú alkalmazások külön emuláció nélküli futtatási lehetősége
32 és 64 bites programok futtatási lehetősége
SSD támogatás, gyorsítás, particionálás támogatás
Virtual Hard Disk (VHD) formátumok natív kezelése (Ajánlatkérő 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 eaves Notebookkal e2yiitt száHítandó Deriféria eszközök:
Dokkoló
Elvárt jótállási idő: 36 hónap
A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:
o
o

•
o
o
o
o

A dokkoló önálló tápegységgel rendelkezzen
A megajánlott dokkoló és a gép együttes működése során, a dokkoló LAN portja a gép által
adott MAC address-t jelenítse meg a hálózati eszköz felé
A fenti konfigurációhoz, az notebook dokkoló portjával csatlakoztatható egység, amely képes
a notebook egyidejű töltésére is
Minimum 2db USB 3.0 és legalább 1-l darab D-SIJB, DisplayPort, vagy HDMI található
Legkevesebb I darab, minimum lGbit/s sebességű Ethernet (RJ4S) hálózati csatoló felület
Biztonsági rés zár foglalattal rendelkezzen.
Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke

Külső DVD író/olvasó
Elvárt jótállási idő: 12 hónap garancia
Mennyiség: Notebookokkal megegyező darabszám
A notebookhoz USB-n keresztül csatlakoztatható DVD író és olvasó eszköz
Billentyűzet
Elvártjótállási idő: 12 hónap
o
o
o

Magyar billentyűzet kiosztású, 101 gombos
Vezetékes kivitel, amely legalább l.8m hosszúságú USB A csatlakozóval ellátott
Kivitele a gombok elhelyezkedése tekintetében párhuzamos egyenes irányú

20

o
o

Kompatibilitással bírjon, illetve működéséhez külön külső szoflvert ne igényeljen Windows
10 esetén
Burkolat alapszíne: fekete vagy szürke (sötét)

Egér
Elvártjótállási idő: 12 hónap
o
o
o
o
o

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

Az egyes Notebookkal eayütt szállítandó eayéb kieEészítő eszközök:
Táska
Elvártjótállási idő: 12 hónap
o
o
o
o

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

Cikkszám

SZGRK-NBU_H-191101

2

SZGRK-NBUCPU2 H180801

Termék
megnevezes
‚

HP EliteBook 830
06
notebook,
további
opciós
termék
megvásárlása
szükséges lehet
HP
Intel
8.
generációs
iS
processzor, önállóan

—

.
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aj ánlati ár részletezése

Mennyiség Mennyiségi
egység

Szerződés
azonosító

Egységár [nettó
HUF]

Összesen ár
[nettó HUF]

400

db

KMO111SZGRK

160033

64013200

400

db

KMO111SZGRK

50468

20 187200

800

db

KMO111SZGRK

20277

16221 600

nem rendelhető
SZGRK-NBURAM2 H
170322

HP SUB
önállóan
szállítható

RAM,
nem

4

HP 256 GB SSD,
SZGRK-NBUSSD2H-170322 önállóan
nem
szállítható

400

db

KMO1 11 SZURK

24 100

9 640 000

S

HP
1920*1080
SZGRK-NBUSCR2H-170322 kijelző,
önállóan
nem szállítható

400

db

KMO111SZGRK

35 495

14 198 000

6

SZGRK-WIN1 0_H-i 70322

HP Windows 10 pro
32/64 bit (OEM)
HU, önállóan nem
szállitható

SZGRK-NBUGAR3 H170322

HP 3 év helyszíni
garancia
(3*5*N1SD)

—

8

SZGRK-NBIJDOKK H170322

.

HP
dokkoló
(NBUH
notebookhoz
illeszkedően),
önállóan
szálHtható

400

db

KMO11ISZGRK

32708

13083200

400

db

KMOi11SZGRK

40059

16023600

400

db

KMO111SZGRK

29 156

ii 662400

400

db

KMO111SZGRK

9916

3966400

nem

SZGRK-NB 1 ODD_H-i 70322

HP optikai disk
drive,
ODD,
önállóan
nem
szállítható

10

SZGRK-NB1BIL1_H-170322

HP
magyar
kiosztású külső USB
billentyűzet,
önállóan
nem
szállítható

400

db

KMO111SZGRK

6 710

2 684 000

11

HP 3 gombos USB
SZGRK-NB1EGE1_H-170322 egér, önállóan nem
szállítható

400

db

KMO1 1 1SZGRK

3 725

1 490 000

9

23

12

SZGRK-NBUTASH-1 70322

13

SZGRK-NBIJHDDMT3 H170322

HP notebook táska
(NBU_H
notebookhoz
iI]eszkedően),
önáflóan
nem
szállítható

HP

HDD,

megtartás
időtartam

400

db

KMO1 11 SZGRK

9 842

3 936 800

400

db

K!vIO111SZGRK

50074

20029600

SSD
3

év

Összesített nettó ajánlati ár ÁFA
nélkül [1-IUF] [11

I

ÁFA kulcs

27%

ÁFA [HUF]

197 136 000

53 226 720
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6-NYG NyHatkozat Partner adata~ráI 1.0

Nyilatkozat Partner adatatróV
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): 1MG Rövid név (cégjegyzéknek megfeleló’en): 1MG
Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Solution Kit
Cé~iegvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvúntartási szám,
egyéb
szám (megfeleló’ aláhúzandó): 01-09-973596
Adószám: 14894262-2-41
Kapcsolattartó adatai
Név: Szentgyörgyi Gábor János

Uniós adószám: HU14894262
Beosztás: ügyvezető

Telefonszám: ±36 1 700 0667
E-mail Cím: kozbeszerzes®imgsolution.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1023 Budapest, Lajos utca 26.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla
száma:
11743026-20012498- Bankszámla devizaneme: HUE
00000000
Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kefl beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.~.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, l69.~.(p,gji:
Fordított
adózás
[áfa
tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
l69.*.(n)]:
fejezet]:
tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapj án:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]:
törvényi:
Kelt
Cégszerű aláírás: 1MG Solution KR

A végleges szerződés aláírásaig kéijük kitölteni.
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

‚ ‚ ~
‚ ‚
‚

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Irtfokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírói a)

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

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 archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Erték:
Az
elfogadott
teljesítésből
visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Meg~l~±éviselőj~)__
+3614594200

nfo@nisz.hu

n~sz.hu
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NEMZETI ~NFOKOMMUNnc\CIÓ5
SZOLGÁLTATO ZRT.

Eladó átláthatósági nyilatkozata

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében elj ár:

1MG Solution KR.
1023 Budapest, Lajos utca 26.
01-09-973596
14894262-2-41
Szentgyörgyi Gábor János

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt 1MG Solution KR. a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a DKÜ Zrt-t
haladéktalanul írásban értesíteni.
23,

~ (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás,
az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat különkülön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külfbldi
helyhatóság, a külföldi állami Vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes állam szabályozott piacán bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,
amely megfelel a kővetkező fettételeknek:
ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és 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 és 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;
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Buröpai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkertiléséről szóló egyezménye van;
27

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a DKÜ
Zrt. jogosult felmondani, vagy attól elállni.

1MG
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Licencinformációs adatlap

NISZ
LICENCÁTADŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ
Nyilvántartási adatok

___________________________________________

Szerzodésszám
Számlaszám (adáugyi)

___________________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma
Liceneátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattarto neve, elérhetosége (név, mobil, e-mail)’

______________________________________________

Belso fejlesztésú alkalmazasnat fej Ieszto neve.

Termékinformációk

___________________________________________

Licenc jogosult neve
Alkalmazás pontos neve
Gyártói cikkszama
Gyártó megnevezése

___________________________________________

Szoftver csoport neve:
Szoftver mennyisége:

___________________________________________

Licenc csoport neve:

___________________________________________

Licenc mennyiség.
Szoftver/licenc státusz

________________________________________

Aktív:

Igen

Kiosztott:

Igen

______

Nem
Nem

Termék egységára

___________________________________________

Devizanem (p1 1-IUF, EUR, USD)

_________________________________

Kozbeszerzési díj (%)

______________________________________________

Licenc kezdodátuma (év hó nap)’

__________

_____

Installation

Users

Server ± CAL

Processor

Core

Egyeb

Igen

Nem

Szoüverkovetes hissitésre jogosít

Igen

Nem

Szoftverkovetes idotartama (maintenance valid from-to)

ev hó nap

Elof~zetés (subscription)

Igen

Nem

Eloflzetés ervényességi ideje

év hó.nap

_____

Metrika
Szoftverkovetes vagy termékfrissítés

I
I

-

Eltéro kiadások hasznalatának lehetosege (cross edition rights)’ Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetosége (downgrade rights)

Igen

Nem

Nyelvi verziók használatának lehetosege’

Igen

Nem

Datum______________________

______________

__.

________________________________________

Licencatado vagy gyarto cegszerú aiáirása
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NISZ
Kitöltési útmutató
Nyilvántartási adatok
Szerződésszám: a NISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM5 azonosító)
Számlaszám (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 eégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben/megrendelésben
licencátadói oldalról deEniált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e-mailes
elérhetősége.
Belső fejlesztésű alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a
szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesztést végző
szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Tennékinformációk
Licenc jogosult neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertennék pontos, a gyártó által deklarált
megnevezése és verziószáma.
Gyártói cikkszáma: A szoüvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.: SKU,
Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Szoftver csoport neve: A szoftvercsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése és
verziószáma.
Szoftver mennyisége: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Licenc csoport neve: A licenccsoport pontos, a gyártó által deklarált megnevezése.
Licenc mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Szoftver/licenc státusz
Aktív: Az aktív és inaktív állapotok darabszáxnmal megjelölve.
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Kiosztott: A kiosztott (használatban) és a nem kiosztott szoftverek darabszánimal megjelölve.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben’
Devizanem: (p1. HIJF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben van.
Licenc kezdődátuma (év’hó.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 licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket 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.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: Ajelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-je.
Nem: Ajelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék leg&issebb verzió használatára a licenc
érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható’
Szofíverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtartama kezdő
és végdátummal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs standard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett’
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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~ Ha Főeszköz oszlop ‘N-el jelölt (azaz beépülő tartozók elem van) akkor ki kell tölteni a Szülőeszköz leltári
szám’ oszlop megfelelő celláját a főeszközének leltári azonosítójával.
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IMGjsoluuon

Tisztelt Partnerünkl

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az 1MG Solution KR. társasági formaváltással zártkörűen működő
részvénytársasággá alakult át 2020. december 1-i hatályosulással.
Adataink 2020. december 1. napjától az alábbiak lesznek:
Teljes cégelnevezés:
Rövidített cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

1MG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1MG Solution Zrt.
1023 Budapest, Lajos utca 26.
01-10-141012, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
nyilvántartásában
28771315-2-41
28771315-4741-114-01

Adószám:
Statisztikai számjel:

Az 1MG Solution Zrt. az 1MG Solution KR. egyetemesjogutódjának tekintendő, így a Társaságukkal
kötött szerződésből eredő jogok illetve kötelezettségek 2020. december 1. napjától az 1MG
Solution Zrt.-t jogosítják illetve kötelezik, ezen időpontig pedig az 1MG Solution KR. változatlan
formában működik tovább.
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét és az átalakulásra tekintettel 2020. december 1. napjától
bekövetkező adatváltozás nyilvántartásukban történő átvezetését.

Tisztelettel:

1MG Solut’
~örgyiGáborüg~eztő
(

1MG Solution Rh.
1023 Budapest, Lajos u. 26.
www.imRsolutiOrthu
info@ mgsol ution.hu

