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NEMZETI INFOKOMMUNIKACIÓS
SZOLGÁLTATÓ
ZRt

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZ. MÓDOStFÁSA
Szerződés nyilvánrarsási szám: 2-03834-0100-2013
amely létrejön egyrészről a
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cg.: 01-10-041633, Adószám: 10585560-244, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Kft. (7100 Szekszárd, Keselyűsi
u. 22.; Cg: 17-09-004173; adószáma: 12631186-2-17; képviseli: Koloszár Imre ügyvezető), és
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az

alábbi feltételekkel.

1.

Előzmény

Szerződő Felek között 2013. augusztus 30. napján „RFID technológia bevetéséhez és az ehhez szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása” tárgyában
lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2-03834-0000-2013. számon Megbízási szerződés jött létre.
A NISZ Zrt. célja a fenti szerződés megkötése során az volt, bogy külső, RFID-ben jártas szakértőt szerezzen
be, a későbbiekben kiírásra kerülő, RFID- rendszer bevezetése, eszközök, azonosítók beszerzése tárgyában
indítandó közbeszerzési eljáráshoz. A szakértő beszerzéseazért is volt szükséges, mivel ajánlatkérő nem
rendelkezik a megkívánt mélységű RFID szakmai tapasztalattal.
A beszerzett szakértő miután megkezdte a szerződés teljesítését, a szerződés keretében elkészített
szakvéleményében jelezte ajánlatkérő részére, hogy az RFID eszközök, azonosítók beszerzését nagyban
befolyásolja a felhasználási terület (raktár fizikai kialakítása, polcrendszer, tárolás módja stb.). Ajánlatkérő a
fentieket megvizsgálta és ennek során szembesült vele, hogy a kiírandó közbeszerzési eljárás előkészítése több
időt vesz igénybe, mint amit előzetesen eltervezett.
A szakvélemény alapján ennek következtében piackutatást végzett ajánlatkérő, annak érdekében, hogy a
kiírandó közbeszerzési eljárás műszaki leírását úgy tudja meghatározni figyelembe véve az RFID szakértő
észrevételeit is
hogy azon indulhasson valamennyi olyan gazdasági szereplő, amelyik megfelelő
technológiával rendelkezik. A fentiek következtében ajánlatkérőnek nem sikerült tartania az előzetesen
tervezett szerződéses ütemezést. Ajánlatkérő, a fenti kérdésekkel kizárólag az RFID szakértő
szakvéleményének ismeretében szembesült, így azok a szerződés megkötését megelőzően nem voltak előre
láthatóak. Ebből eredően viszont az RFID szakértő nem tudta valamennyi szerződéses feladatát befejezni
mivel azok egy része szükségképpen a kiírandó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik
így a szerződés
meghosszabbítása vált szükségessé.A módosítás a szerződés egyéb tartalmát nem érinti.
—
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A fentiekre figyelemmel a Felek közös akarattal módosítják a közöttük létrejött Megbízási szerződést az
alábbiak szerint:
2. Módosuló részek

Eredeti pont:
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5.1. Felek a szerződést határozott időre, a szerződés aláírásától 2014. május 3L-ig kötik azzal, hogy a
szerződés mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba és mindkétfél általi te’jesítéskor szűnik meg, de
legkésőbb 2014. május 31. napján.
12.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyekjogosultak:
Megbízott részéről:
Név: Szemerics Gábor
Munkakör: ügyvezető
mobil: 06/30-989-7737
e-mail: szemericsqjö~4sales. hu
1. melléklet
Megvalósítási fázis:
Határidő: Beszerzés lezárultától számitott 2 hónap, legkésőbb 2014. május 31.
Módosított Pont:
5.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, a szerződés aláirásától 2014. október 31-ig. kötik
azzal, bogy a szerződés mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg, de legkésőbb, de legkésőbb 2014.
október 31. napján szűmk meg.
12.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:
Megbízott részéről:
Név: Koloszár Imre
Munkakör: ügyvezető

mobil: 06/20-8099-151
e-mail: koloszari@4sales.hu

1. melléklet
Megvalósítási fázis:

Határidő: Előre láthatólag a beszerzés lezárultától számitott 2 hónap, illetve a vonatkozó vállalkozási
szerződés lezárultáig, de legkésőbb 2014. október 31-ig.
3. Záró rendelkezések
Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 132. f
ában foglaltakat.
A szerződésjelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példányt Megrendelő, I példányt Megbízott kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
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Szabó Zoltán Attila
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2014. április

Koloszár Imre
ügyvezető
4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és
Tanácsadó KR.
4~t0~tems Kft.
Adószám:

