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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Ajánlatkérő meglévő tűzfal eszközeinek cseréje, valamint kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése
1’ számú módosítás

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytár
saság
Azonosító: 20030
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai a. 3.
Cégjegyzékszám; Cg. 01-10-041633
Adószám; 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviseli; Bancsics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban; Vevő

másrészről a
WSI{ Kft.
Azonosító: 100115
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki üt 97.
Cégjegyzék szám; 01-09-461038
Adószám; 12048898-2-43
Bankszámlaszám: 10300002-20378729-00003285
Képviseli; Nemes Csaba Zsolt
Képviselő titulusa: ügyvezető.
és az
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Azonosító; 100061
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégjegyzék szám; 01-10-041733
Adószám: 10649297-2-44
Bankszámlaszám; 10918001-00000057-22480051
Képviseli: Kucska Arpád
Képviselő titulusa: vezérigazgató
és az
Enterprise Communications Magyarország Kft.
Azonosító: 200191
Székhely; 1138 Budapest, Váci út 117-119.
Cégjegyzék szám: 01-09-875754
Adószám; 13835462-2-41
Bankszámlaszám: 10300002-10317104-49020013
Képviseli; Bari ~
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Képviselő titulusa: ügyvezető igazgató helyettes
ás a
Datron Távközlési Zrt.
Azonosító: 201327
Székhely: 1105 Budapest, Martinovcs térül.
Cégjegyzék szám: 01-10-048021
Adószám: 24149903-2-42
Bankszámlaszám: l4100608-20969849-01000004
Képviseli: Rácz József
Képviselő titulusa: vezérigazgató
ás a
Soloron 40 Kft.
Azonosító: 201263
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Cégjegyzék szám: 01-09-296389
Adószám: 25811852-2-41
BaÉszárnlaszám: 10700323-69998878-50000005
Képviseli: Teasdale Harold Róbert
Képviselő titulusa: ügyvezető
és az
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs ZRt.
Azonosító: 200082
Székbely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.
Cégjegyzék szám: 01-10-043883
Adószám: 12402179-2-42
Bankszámlaszám: 10700024-04504001-51100005
Képviseli: Kocsis László
Képviselő titulusa: vezérigazgató
ás a
4iG Nyrt.
Azonosító: 100032
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cégjegyzék szám: 01-10-044993
Adószám: 12011069-2-44
Bankszámlaszám: 10700024-04197904-51100005
Képviseli:Farkas Péter és Radó Gábor
Képviselő titulusa: más munkavállalók, együttes aláírók
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen
ás napon az alábbi feltételekkel.

Preambulum
Vevő „IT biztonságtechnikai megoldások ás kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
20]7” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
második részeként közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott
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le „Ajánlatkéró’ meglévő tűzfal eszközeinek esereje, valamint kapcsolódó szolgáltatások
te(jesitése” tárgyában. A közbeszerzési eljárásban Eladó tette a legalacsonyabb árat tar
talmazó ajánlatot, így 2021. április 1-jén megküldött összegezésében Eladó került nyertes
ajánlattevőként kihirdetésre. Felek rnindezekre tekintettel 2021. április 19-én adásvételi
szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
A Szerződés 3.1 pontja alapján Eladónak a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott fel
adatait 2021. május 2-ig kell teljesítenie.
Eladó a Szerződés aláírását követően a következőkről tájékoztatta Vevőt. Az eszközöket
figyelemmel a Szerződésben meghatározott teljesítési határidőre a közbeszerzési el
járás összegezése megküldésének a napján megrendelte a Relnet Technológia Kfl-től,
amely 2021- április 21-én arról tájékoztatta Eladót, hogy az eszközöket a szokásos meg
rendeléstől számított kb. 21 napos határidőre nem tudja leszállítani.
—

—

A Relnet Technológia Kft. táj ékoztatásában továbbá a következőket adta elő:
a gyártó hetente tesz közzé ún. „lead time riport”-ot, melyben jelzi, hogy melyek
azok a termékek, melyeket nem tud a szokásos, maximum 21 napos szállítási ha
táridővel leszállítani,
a lead time riport az egyetlen hozzáférhető dokumentum, melyből az érintettek
(gyártó magyarországi képviselője, Eladó) tájékozódhat a termékek elérhetősé
géről, valamint a szállítási határidőkről,
a lead time riportban sem az ajánlattétel, sem a szerződéskötés időpontjában nem
szerepeltek a Szerződés keretében szállítandó eszközök azon termékek között,
amelyek a gyártó előrejelzése szerint késhetnek. Ennek ellenére a gyártó visszaigazolásában 2021. június 16-át jelölte meg az eszközök szállítási időpontjaként,
s gyártó tájékoztatására tekintettel az eszközök mielőbbi szállításának érdekében
eszkalációs folyamat indult, melynek eredményeképpen az eszközök legkésőbb
május 25-én átadhatóvá válnak Eladó számára.
-

-

-
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Mindezen körülményekre tekintettel a Szerződésben meghatározott teljesítési határidő
módosítása szükséges, melyet arra figyelemmel kell megállapítani, hogy az eszközök
szállítását követően azokat Eladónak üzembe kell helyeznie, valamint migrálnia kell.
A szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak:
a gyártó az általa közzé tett lead time riportban, a szerződés megkötéséig, és azóta
sem szerepelteti a Szerződés keretében szállítandó eszközöket azon termékek kö
zött, melyeket a szokásos (kb. 2t napos) teljesítési határidőn túl tud csak szállí
tani. Mivel a lead time riport az egyedüli tájékozódási lehetőség Eladó és a gyártó
magyarországi képviselete számára a gyártó által vállalt szállítási határidők tekin
tetében, figyelemmel ajelen pontban leírtakra, megállapítható, hogy Eladó kellő
gondossággal eljárva sem láthatta előre, hogy az eszközök szállítása —a gyártó
által vállalt szokásos szállítási határiőre tekintettel nem történik meg olyan ha
táridőre, mely mellett a Szerződés teljesíthető a teljesítési határidő lejártáig (Kbt.
141. ~ (4) bekezdés ca) pont).
a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét tekintettel arra,
hogy a szerződésmódosítással egyedül a teljesítési határidő változik egyéb, a
Szerződésben meghatározott feltétel nem (Kbt. 141. ~ (4) bekezdés cb) pont).
a Szerződés értéke a szerződésmódosítás következtében nem módosul (Kbt. 141.
* (4) bekezdés cc) pont).
-

—
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Mindezekre tekintettel Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

I.

Felek a Szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.] Eladónak a Jelen szerződés 2.] pon~ában meghatározott feladatait 202]. Jú
nius ]0-ig kell teljesítenie.”
„

Felek rögzítik, hogy a fenti módosítás során fIgyelembe vették és maradéktalanul
betartották a Kbt. 141. *-ában foglaltakat. A Szerződés jelen módosítással nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen szerződésmódosítás I. számozott pontból áll, 3 eredeti példányban készült, melyből
2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződésmódosítást Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaramkkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2021. április 30.

Budapest, 2021. április 30.

Bancsies Ferenc
vezérigazgató
NISZ Zrt.
Vevő

Nemes Csaba Zsolt
ügyvezető
WSH Kft.
Eladó
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