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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám; 10585560-2-44
Bankszámlaszánt K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Bancsics Ferenc vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről a
Invitech ICI Services Kft.
Intézményi azonosító; 200747
Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.
Cégjegyzék szám; 13-09-190552
Adószárn; 25836965-2-44
Bankszámlaszám; 10918001-00000005-03840006
Képviseli; Marton László és Ilosvay Csaba
Képviselő titulusa: vezérigazgató-helyettes, ügyfélkapcsolati és értékesítési támogatásigazgató-helyettes
és az
NIT Magyarország Kft.
Intézményi azonosító: 100175
Székhely; 1117 Budapest, Budafoki út 60.
Cégjegyzék szám: 01-09-696931
Adószám; 12655085-2-43
Bankszámlaszám; 10400968-00023130-00000005
Képviseli: Simon István
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
FORNAX SI Kft.
Intézményi azonosító: 200586
Székhely; 1123 Budapest, Táltos utca 1.
Cégjegyzék szám; 01-09-999458
Adószám; 24278353-2-43
Bankszámlaszám: 10918001-00000038-59580002
Képviseli: Keszei Akos Ervin
Képviselő titulusa: ügyvezető
.
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Közbeszwzési Jogi Osztály ou=KJO,
emall=rajnal.adrienn@nlsz.hu, c=HU
Dátum: 202104.1916:0934 +0200

és a
NÁDOR Rendszerház Kft.
Intézményi azonosító: 100064
Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
Cégjegyzék szám: 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-70000007
Képviseli: Gombos Tibor Miklós
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az

XCOPY Kft.
Intézményi azonosító: 100116
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.
Cégjegyzék szám: 01-09-269315
Adószám: 10900750-2-42
Bankszámlaszám: 1 41 00440-19330660-70000003
Képviseli: Hoffmann György
Képviselő titulusa: ügyvezető
és a
Sys IT Services Kft.
Intézményi azonosító: 201334
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. C. ép. 5. em.
Cégjegyzék szám: 01-09-988281
Adószám: 23994982-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-10576279-49020048
Képviseli: Majdanics Iván László
Képviselő titulusa: ügyvezető
mint Vállalkozók (a továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:
1.) Preambulum
1.1. Megrendelő a „Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2018/S 025-052837 (KE-1571/2018.) szám alatt a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére
„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része alapján
„exMEPI infrastruktúra Checkpoint tűzfalrendszer mérnöki támogatása” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdés
b) pontja szerinti eljárást (verseny újranyitás) folytatott le. Az eljárásban Megrendelő
Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek között 2021. 02.
05. napján 1020363 nyilvántartási számon vállalkozási szerződés (a továbbiakban:
Szerződés) jött létre.
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1.2. A Szerződés 7.2 pontja szerint a vállalkozót megillető átalánydíj havonta egyenlő
részletekben kerül kiszárnlázásra. Vállalkozó a szerződéskötést követőenjelezte, hogy ezen
rendelkezés alapján havonta 9,75 db szolgáltatást kellene számláznia, Figyelemmel a
megajánlott 117 db-os egységre. Azonban a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (amely
a 301/2018 (XII.27.) Korm.rendelet 30/A. * (1) bekezdése alapján a KM-ben a KEF helyébe
jogutódként lépett) portáljára teljesített mennyiségként csak egész darab tölthető fel. Annak
érdekében, hogy ezen követelményt Vállalkozó teljesíteni tudja, szükséges a szerződésben
rögzített fizetési ütemezés módosítása. A havi egyenlő részletben történő számlázás helyett
egy meghatározott fizetési ütemezés szerint fog történni a számlázás, annak érdekében, bogy
minden hónapban csak egész szám szerepeljen teljesített mennyiségként. Az összesen
darabszám (117 db) és ennek megfelelően a szerződéses érték azonban nem változik. Az
erre vonatkozó számlázási ütemtervet a szerződés mellékletévé szükséges tenni.
1.3. Jelen szerződésmódosítás célja, a Szerződésben rögzített Fizetési ütemezés
összhangba hozása a DKU Zrt. portáljára történő rögzítés szabályaival.
1.4.
a)

A Szerződés módosítására a Kbt. 141. ~ (6) bekezdése alapján kerül sor:
A szerződésmódosítás nem tekinthető lényegesnek, tekintettel arra, hogy nem valósul
meg a Kbt. 141. ~ (6) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott Három feltétel egyike
sem az alábbi okok miatt:
A módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett
másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé.
Tekintettel arra, hogy a módosítás alapján a szerződéses érték nem változik meg,
ezért a módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a
nyertes ajánlattevő, azaz Vállalkozó javára. A módosítás következtében
Vállalkozónak ugyanazon feladatokat, ugyanannyi ellenszolgáltatásért kell
teljesítenie, mint a Szerződésben, csak a fizetési ütemezés változik.
A módosítás a Szerződést az abban foglalt Vállalkozói kötelezettségekhez képest
Új kötelezettségekkel nem egészíti ki, továbbá nem terjeszti ki a Szerződés tárgyát
Új elemekre.
—
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A fentiekben ismeretetett okokra tekintettel a Szerződés módosítása a Kbt 141.
bekezdése alapján lehetséges.

*

(6)

A fentiekre tekintettel Felek az Szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosítások
vastag, dó7t betűvel, a hatályon kívül helyezett szöveg vastag, dőlt, áthúzott betűveljelezve)
2) Módosítás
2.1. Felek a Preambulumban foglalt indokok alapján a Szerződés 7.2 pontját az alábbiak
szerint módosítják:
Vállalkozót a jelen szerződés 2.1.1. és 2.1.2 pontjában meghatározott szolgáltatások
biztosítása vonatkozásában megillető átalány összege a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján mindösszesen: 10.530.000,- Ft ±

A

közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz tízmillió-ötszázharmincezer forint + közbeszerzési díj +
általános forgalmi adó, melyJelen szerződés 6. számú mellékletében meghatározott fizetési
ütemezés szerint kerül kiszámlázásra. me1y—heen#a—-e~yaz1ő—4ési~le~ekbeH—--kef
Ms&mMzásn.
Amennyiben Jelen szerződés nem a hónap elsó’ napján láp hatályba, at elsó’ ás at utolsó
«liMlOmmal VáUalkozé4ört-havi dijra jogosult Töji hónapraa~fkatendődzjatáIdgy_hw4
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2.2 A szerződés 16.9 pontjában a szerződés mellékleteinek felsorolása az alábbiak szerint
módosul:
1. számú melléklet Műszaki leírás
2. számú melléklet Megrendelt termékekiszolgáltatások megnevezése, mennyisége,
egységára,_ára_(Ajánlattételi_lap)
3. számú melléklet Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet Nyilatkozat a Partner adatairól
5. számú melléklet Átláthatósági_nyilatkozat
6. számú melléklet Fizetési ütemezés
2.3 A szerződés kiegészül egy 6. számú melléklettel (Fizetési ütemezés)
szerződésmódosítás 1. számú melléklete tartalmaz.
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3) Záró rendelkezések:
3.1. Felek megállapodnak, Hogy az Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3.2.

Jelen módosítás a Felek által történő aláírás napján lép hatályba.

3.3.
Jelen szerződés módosítás 3 számozott pontból áll, 3 eredeti példányban készült,
melyből 2 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződés módosítást
Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak
alá.
Mellékletek: 1. számú melléklet: Fizetési ütemezés
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Bancsics Ferenc
vezérigazgató

Simon Istvá
Ugyezető
NTT Magyarország Kft.
közös aj ánlattevők meghatalmazott képviselője
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