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SZÁLLÍTÁsI SZERZŐDÉS
1. Si MÓDOSÍTÁSA
Szerződés nyilvániartási szállt: 2-03904-0100-2013.
amely létrejött egyrészről a
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító; 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám:
10585560-2-44, képviseli; Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a Bull Magyarország Kit. (KEF azonosító; 100008, székhely; 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 43., adószám: 10379144-2-41, képviseli; Hernádi József ügyvezető igazgató), és
a Remedios Zrt. (KEF azonosító: 200447, székhely; 1063 Budapest, Bajnok u. 13., adószám:
23037490-2-42, képviseli; Karácsony László Levente vezérigazgató)
az Areus Zfl. (KEF azonosító: 100159, székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5. ‚ adószám:
23469507-2-41, képviseli: Nagy Péter vezérigazgató)
a Printnet Kit. (KEF azonosító; 200591, székhely; 2112 Veresegyház, Szent Erzsébet krt. 11.,
adószám; 12496679-2-13, képviseli: Hári Péter ügyvezető)
a Nexogen Kit. (KEF azonosító; 200526, székhely; 1112 Budapest, Menyecske u. 27. adószám:
14139587-2-43, képviseli; Kovács András Ferenc ügyvezető),

mint SzáUító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
1. Előzmény

Szerződő Felek 2013. október 17. napján „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése” és „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe”
című kiemelt projektek tátnogatásához Munkaállomások, monitorok és laptopok szállítása”
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2-03904-0000-2013. számon Szállítási szerződés
jött létre.
A szerződés forrását az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP)
keretében EKOP-1 .2.26-2013-2013-0001 és EKOP-2. 1.23-2013-2013-0001. számú, „A járási
hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” és „A járási hivatalok integrálása a
kormánykivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” című kiemelt projektek biztosítják.
Megrendelő, mind az ajánlattételi felhívásban, mind pedig a szerződés hivatkozott rá, hogy a
közbeszerzési eljárást támogatásból valósítja meg, továbbá a Szerződés hatályba lépésének
feltételeként határozta meg a Támogatási Szerződés liatálybalépését.
A Támogatási Szerződések 2013. november 26. napján kerültek megkötésre. A megkötött Támogatási
Szerződések egyes feltételei eltérő módon kerültek elfogadásra, mint amelyre vonatkozóan
Megrendelő támogatási igényt adott be.
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A fentiekre figyelemmel szükségessé vált a Felek között létrejött Szállítási szerződés módosítása is az

alábbiak szerint:
2. Módosuló részek
Eredeti pont:
1. A szerződés tárgya, mennyisége
1.1.
Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja Jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, alábbi termékek szállítását:
IL részajánlat tekintetében:
Az EKOP-1.2.26 projekt terhére a következő tételek kerülnének beszerzésre:
I q.~
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Normál Monitor
Nagy Monitor
~
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Mennyiség
5500 db
3250 db

.

opció
maximum 25%
maximum 25%

Az EKOP-2. 1.23 projekt terhére a köv 3tkező tételek kerüln ~nek beszerzési-e:
~
v- Mennyiség
opció
Normál Monitor
3500 db
maximum 25%
Nagy Monitor
2750 db
maximum 25%

I

‚~

.

A termékek szállítása a Műszaki leírásban megadott tartozékokkal, kiegészítő kártyákkal, stb.,
együtt történik Megrendelő az alapmennyiségként (1.1. szerinti táblázatban „Mennyiség”
oszlopa) megjelölt mennyiségtől Jogosult legfeljebb + 25% mértékben eltérni (a továbbiakban:
opció).
Módosított pont:
1. A szerződés tárgya, mennyisége
1.1. Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja jelen szerződés I. számú mellékletében

meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, alábbi termékek szállítását:
II. részajánlat tekintetében:
Az EKOP-1 .2.26 projekt terhére a következő tételek kerülnének beszerzésre:
Mennyiség
opció
Normál Monitor
5500 db
maximum 25%
Nagy Monitor
3550 db
maximum 25%
Az EKOP-2. 1.23 projekt terhére a következő tételek kerülnének beszerzésre:
Mennyiség
opció
Normál Monitor
3500 db
maximum 25%
Nagy Monitor
2450 db
maximum 25%

A termékek szállítása a Műszaki leírásban megadott tartozékokkal, kiegészítő kártyákkal, stb.,
együtt történik. Megrendelő az alapmennyiségként (1.1. szerinti táblázatban „Mennyiség”
oszlopa) me~elölt mennyiségtől jogosult legfeljebb ± 25% mértékben eltérni (a továbbiakban:
opció).
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Eredeti pout:
4. A tejjesítés módja
4.5 Megrendelő a vonalkódokat illetve matricákat Jelen szerződés aláírását követő tíz
munkanapon belül átadja Szállítónak

Módosított pout:
4. A teljesítés módja

4.5 Megrendelő a vonalkódokat illetve matricákat jelen szerződés aláírását követő két
munkanapon belül átadja Szállítónak.
Eredeti pontok:
6. Fizetési feltételek
6.5 A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „A
járási hivatalok informatikai infrastruktűrájának fejlesztése (EKOP-1.2.26)” és „A járási
hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe (EKOP-2.1.23)”
című kiemelt proJektek terhére án. szállítói Jinanszírozás” keretében a Közreműködő
Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül kifizetésre.
„

6.7 A számlák ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utaUa át a Szállító részére a számla a
Megrendelő központi iktatóJába történő beérkezését követő 15 napon belüL
6. 13A szállítói előleget <‘előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Szállító közvetlenül a
Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett Úgy, hogy az
előlegbekérő dokumentumot Szállító Megrendelőnek is megküldi. A Megrendelő az
értesítéstől számított S napon belül Jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását.
Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről e’fogadottnak kell
tekinteni.

Módosított pontok:
6. Fizetési feltételek

6.5 A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla bruttó értéke az Európai Unió alapjából történő
támogatásból az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló „A
járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése (EKOP-1.2.26-2013-20130001)” és „A járási hivatalok integrálása a kormányliivatalok ügyfélszolgálati
rendszerébe (EKOP-2. 1.23-2013-2013-0001)” című kiemelt projektek terhére ún szállítói
.„

finanszírozás” keretében a Közreműködő Szervezet által közvetlenül a Szállítónak kerül
kifizetésre.

J441~

e

•

tNISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIK4CIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRt

6.6 (hatályon kívül helyezve)
6.13 A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a Szállító közvetlenül a
Közreműködő Szervezettől igényelheti a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A
Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos
fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről
elfogadottnak kell tekinteni.
A Szerződés valamennyi érintett pontjában az alábbi projektazonosítószámai a következőkre
módosulnak:
„EKOP-1 .2.26. helyett” „EKOP-J.2.26-2013-2013-000J”-ra
„EKOP-2.1 .23. helyett „EKOP-2. 1.23-2013-2013-0001”-ra.
3. Záró rendelkezések
Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt.
132. ~-ában foglaltakat.
A Szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
érvényben maradnak.
Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Szállító
kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.
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Sza is Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Hernádi József
ügyvezető igazgató
Bull Magyarország Kft.
a közös ajánlattevők nevében

~r’,arnrBzág Kft

