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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Szerződé’i nyilvántanási szám: 2-03834-0300-2013

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 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 ős az ehhez szükséges
infrastrukturális feltételek megteremtéséhez kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása” tárgyában
lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján, 2-03834-0000-2013. számon Megbízási szerződés jött létre, melyet
Felek 2014. április 22. napján meghosszabbítottak a projekt végéig, 2014. október 31-ig.

Az ily módon meghosszabbított szerződés teljesítése során jelentős mértékben előre haladt az
ajánlatkérőnél bevezetésre kerülő vállalirányítási rendszer (SAP). Az SAP bevezetést végző
vállalkozó a szerződése teljesítése során elkészített több olyan dokumentációt elkészített, melyek
érdemben befolyásolják a NISZ által használandó RFID bevezetést, illetve az RFID használatának
koncepcióját. Ennek megfelelően az RFID szakértő újabb vizsgálatokat végzett, hogy az RFID
bevezetés az SAP szoliverre építve hogyan befolyásolhatja az RFID felhasználást, a bevezetés
összegét, illetve a használhatóság egyszerűsítését.
Erre tekintettel ajánlatkérő, illetve a jelen szerződéssel megbízott RFID szakértő ezen
dokumentumokban található ibnkciók ismeretében arra az álláspontra helyezkedett, hogy Új szakmai
koncepció mentén kívánja az RFID beszerzést elvégezni, amely várhatóan kevesebb költség-, illetve
időráfordítást igényel, mint az eredeti műszaki tartalommal elindítani a beszerzést. Az új koncepció
az RFID beszerzés műszaki specifikációjának felülvizsgálatát tette szükségessé, mely azt
eredményezte, hogy az RFID közbeszerzési eljárása csak 2014. októberében indulhatott el.
Figyelembe véve, hogy az RFID szakértő szerződéses feladatai túlnyúlnak a hivatkozott
közbeszerzési eljárás lefolytatásának - mivel az ezen eljárás alapján megkötendő szerződés
teljesítéséhez is kapcsolódnak -‚ így ez szükségessé teszi jelen megbízási szerződés lentiek szerinti
hosszabbítását.

2. Módosuló részek

Eredeti Pont:
5.1. Felek a Jelen szerződést határozott időre, a szerződés aláírásától 2014. október 3 1-íz. kötik
azzal, hogy a szerződés mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg, de legkésőbb, de legkésőbb 2014.
október 31. napján szűnik meg
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Módosított Pont:
5.1. Felek a szerződést határozott időre, a szerződés aláírásától 2015. május 31-ig kötik azzal, hogy a
szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél általi teljesítéskor szűnik meg., de
legkésőbb 2015. május 31. napján.

3. Záró rendelkezések

Felek rögzítik, hogy a fenti módosítások során figyelembe vették és maradéktalanul betartották a Kbt. 132. ~-

ában foglaltakat.

A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek ás hatályban
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.

Budapest, 2014.0 .. - Budapest, 2014. október 31.
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