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Kovics Zoltlin Lajos
Ugyvezetii

mint Elad6 (a toviibbiakban egyntt: Elad6) kdzott (a tovdbbiakban Felek) alulirott helyen
napon az al6bbi feltdtelekkel

ds

-i'y

l.

A szerz6d6s l6trejiitt6nek el6zm6nye:

A Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerzdsi es Ell6t6si F6igazgat6sdg (KEF), (a tovabbiakban:
Beszerz6) altal TED 2017lS 104-207282 ilt KE-7607/2017 szem alatt, a kozpontositott
kdzbeszerzds hatelya ald tadozo lntezmenyek reszdre Szerverek 6s tirol6k, valamint ezekhez
kapcsol6d'6 szolglltatisok beszerz6se" targyban (1. r6sz: x86
tergyban lefolltatott
kdzpontositott kdzbeszerzesi keretmegellapodasos elj6rds 1. resze eredmdnyekdppen a
Beszerz6 ds az Elado kozott keretmegallapodas jdtt ldtre (a tovebbiakbani KM).

)

KM
KM
KM
KM

azonosit6szAma: KMo1 SRVTI 7

al6irdsinak datuma 2017 oktobet 27.
id6beli hat6lya: 2020. oktober 26.
kererdss/ege 60 000 000 000 lorinl - Afa.

Jelen szerz6ddst a kozbeszerzdsi eljarasban kdzds ajdnlarot benyijt6 ajanlattev6k k6z6sen
teljesitik. A kozds ajrnlattev6k egymAs kdzti, illetve a Vev6 kdai viszony6t a jeJen szerz6dds
(a tovAbbiakban: Szerzodds) 6s az eg)'rittmtkdd6si megallapod|s taialnazza.
A kdzds ajenlattev6k kijelentik, hogy .jelen szerz6ddsb6l ered6 kotelezettsdg tetesitdsddrr
egyetemleges felel6ssdget v6llalnak.
Elad6, jelen szerz6dds aldir6sival kinyilvrinitja, hogy ismeri ds a szerz6dds teljesit6se sor6n
figyelembe veszi, elfogadja ds betartja a jelen szerz6dds targyat, annak megval6sitris6t drint6
valamennyi jogszabAl),1, az egydbkdnt re vonatkoz6 etikai normikat, valamint a Szerz6des
melldkletdt kdpez6 miiszaki leirSsban (1. szamu mell6kler) foglaltakat.

A

Felek kifejezetten kijelentik, ds tudomdLsul veszik, jelen szerz6dds megkotdsdre a
Hegykdzsdgek Nemzeti Taniicsa 6ltal fejleszten ds miikddtetett Hegykozsdgi lnformdci6s
Rendszernek az e-rigyintdzes funtci6 bevezetdsdhez sziiks6ges hardver infrastrukira
biztositAsa drdekdben keriil sor.

2.

A szerzdd6s tirgya, mennyis6ge:

2.1.

A jelen szerz6dds a keretmegdllapod6sos elj6rAs 2. rdsze eredmdnyek6ppen a Vev6
hivatkozott KM targyit kdpez6 termdkekre vonatkoz6 - beszerzdsi igdnye megval6sitisara jott
l6tre. A ,,Szerverek 6s t{1016kapacitrs b6vit6s beszerz6se" tdrgyi eljAr.isban Vev6
megrendeli, az Elad6 pedig elvdllalja az 1. sz6mi melldkletben (miiszaki leir6s) meghatarozott
kdvetelm6nyeknek megfelel6,2. szamu melldklet (Megrendelt rermdk- 6s 6rlista) szerinti
nevesitett elemekb6l .il16 alabbi termdkek szAllitasAt 6s szolgeltatas n)ujtasat.
A jelen szerzriddsben meghatArozott szallitiist 6s sz6mlakiellitest a Kermann Miiszaki Fejleszr6
ds Tanacsado Kft. teljesiti.
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5.7.

Amennyiben jelen szerz6dds teljesitdse sordn tovAbbi szakemberek, alvallalkozo
bevonesa vAlik sziiksegessd (idedrtve azt az esetet, amikor Elad6 (mint ajanlattev6)
alkalmass6gdnak igazol,s6ban r6szt vett szakember, alvallalkoz6 helyett szliksdges mas
szemdly vagy alv6llalkoz6 bevonasa), akkor ezen szemdly/alvdllalkoz6 bevon6s6ra a Kbt 138.
$ (2) ds (:) bekezddseiben foglaltak szerint kell elj6rni, valanint a KM vonatkoz6
rendelkezdseit kell alkalmazni.
szerzodds teljesitdsdbe iltala bevont
szemdlyekkel, alvdllalkoz6kkal munk6juk, hozz6jirulisuk ar6ny6ban elszdmol. Vev6t fizetdsi
kotelezettsdg ielen szerz6desben szabiilyozottak szerint - kiz6r6lag Elad6 irdnyiba terheli

5.8.

Elado felel6ssdget villal, hogy

5.9.

Vev6 el6irja a Kbt. 136.

bekezdds6nek alkalmaz6sat.

6.
FeJek

"s

a jelen

(1) bekezdds a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. d (3)

A fizetendd ellen6rt6k:
r6gzitik, hogy

6.1.

a beszerzds sajat foffars felhaszn6l6sdval

valosul meg.

Az Elad6 a jelen

szerz6dds alapjan szelljtando termdkek szillit6s6t
melldkletben meghaterozott szerz6ddses arakon teljesiti.

M 2.

sz'lnu

6.2.

Az Elad6t megillet6 dij teljes 6sszege: 20.890.000,- Ft + k6zbeszerzdsi drj + AFA. azaz
huszmilli6 nyolcszdzkilencvenezer forint + kozbeszerz6si dij + AIA.

6.3.

A szerz6ddses er (termdkek, eszkozok eset6n) taftaknazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmertil6 osszes k6lts6get (vAm, adok, dijak, illetdkek, egy6b), a
kiszillitds dij6t, aj6t6llis kdltsdgdt, de nem tartalmazza az AltalAnos forgalmi adot, valamint a
kozbeszerz6si dijat. A kdzbeszerzdsi dij alapja a Vev6 61tali beszerzdsek altalanos forgalmi ad6
ndlkril szemitott dfdke, mdrtdke 2oZ (417.800 F, + Afa.

6.4.

Elad6t a jelen szerz6ddsben r6gzitett ellendrtdken tul, tovebbi dijazes, kdltsdgtdritds,
vagy szolgaltat6s jelen szerz6dds teljesitdsddrt semmilyen jogcimen nem illeti meg. A jelen
szerz6ddsben meghat6rozott 6rak a szerz6dds id6tartama alatt kdtottnek tekintend6k, azok
semmilyen jogcimen nem emelhet6k.

6.5.

A kozbeszerzdsi dijat Vev6 az Elad6n kereszttil fizeti meg.

7.
7.1.

Fizet6sifelt6teleki

A Vev6 a jelen

szerz6ddssel kapcsolatban a sajet forresb6l tdrten6 finanszirozdsra
fi gyelemmel az elSlegflzetest V'tzArj a.

7.2.

Elado a jelen szerzodds 6.2. pontj6ban meghaterozott dijra szemla ellendben jogosult,
amjt az Elad6 a Vev6 6ltal aleirt teljesitdsigazoles alapjiin, annak kiallitAsat kdvet6en 15 napon
belnl Allit ki, ds azzal egytitt nyijt be a Vev6nek. Elad6 egy sz6m1a kirillit6sdra j ogosult.

.3.

A benyijtand6 szamla kdtelez6 melldklete az el6irasnak megfelel6en ki6llitott ds al6irt
teljesitdsigazol6s.
1
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3.

A szerz6d6s teljesit6si hatdrideje:
E1ad6 a jelen szerz6dds keretdn beltil szrillitand6 termdkeket 6s dokumentumokat jelen
szerz6d6s aldir{sit kovet6 60 munkanapig koteles leszellitani ds az oktatest megtartani. Vev6
el6teljesitest elfogad.

4.

A teljesit6s helye:
4.1. Eladonak a jelen szerz6dds 2. szimi melldkletdben szerepl6 termdkeket ds a
termdkekhez kapcsol6do dokumentumokat, Vevci alabbi szdkhelydre kell leszAllitani:

Ilegykdzs6gek Nemzeti Tanicsa
I I 17 Budapest, Budafoki Lit I I I ,

5.

A teljesitds m6dja

5.1. Elado kdteles az Intdzmenyek sz6m6ra rij, rendeltetdsszei haszn6latra alkalmas
termdkeket szallitani. Elado a termdk szAllitAsAval egyidejiileg kdreles az arra vonatkoz6, a
rendeltetdsszeni hasznAlathoz sziiksdges valamennyi okiratot, dokumenteci6t atadni, tovabbii a
rendeltetdsszerii haszndlathoz szriksdges t,jdkoztatAst, betanitAst az lntezrIt(]ny eltal kijeldlt
szemdlyek r6szdre elvdgezni.
5.2.

Elad6 a termdk szAllitasAval egyidejiileg kdteles az arra vonatkoz6, a rendeltet6sszeni
haszndlathoz sztksdges valamennyi okiratot, dokumentaci6t atadni, tov6bb6 a rendeltetdsszerii
haszniilathoz sziiksdges tejdkoztatast, beranitast az Intdzmdny 6ltal kijeldlt szemdlyek r6sz6re
elv6gezni.
Elado krildndsen az alabbi dokumentumokat kdteles Vev6nek 6tadni:
j6t6lliisdokumentumai,
a telepit6 kdszlet 6s a magyar nyelvii miiszaki dokumentici6.

-

5.3. Amennyiben magyar nyelvii miiszaki dokumentrci6 nem all rendelkeziste. azElad6 az
angoi nyelvii milszaki dokumentAci6t koteles az lntdzmdny rendelkezdsdre bocs6tani. A
telepit6kdszlet ds a miiszaki dokumentacio elektronikus form6ban is Atadhat6.

5.4.

Amennyiben a szerz6dds teljesit6se soran Elad6 szemara barmikor olyan kortilm6ny 6ll
el6, amely akadilyozza az id6ben tdrt6n6 teljesitdst, ugy Elad6nak halad6ktalanul ir6sban
dnesitenie kell a Vev6t a kdsedelem tdnydr<lI, annak v6rhat6 elhriz6d6s6rol 6s okair6l A jelen
pont szerinti dnesitds megkiilddse nem zarja ki jelen szerz6dds 11. pontjAban foglaltak
alkalmaz6sAt.

5.5. Amennyiben olyan kdnilmdny 6ll el<i, amely akad'lyozza, vagy kdslelteti Vev6
megfelel6 egyiittmiikdd6sdt a szerz6dds tetesitdse sor6n, err6l koteles Elad6t haladdktalanul
6rtesiteni, jelezve az akaditllt ds annak ok6t, valamint virhato id6tartamet. Vev6 kdsedelme
Elad6 egyidejri k6sedelmdt kiz6rja.
5.6.

Elad6 jelen szerz6d6sben meghatarozott feladatai teljesit6sdhez a keretmegellapodasos
kdzbeszerzdsi eljiras els6 rdszdben benyijtott ajiinlatAban megnevezett alv6llalkoz6kat veheri
ig6nybe.
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9.

Teljesit6sigazol{s

1.

Elad6 jelen szerz6ddsben meghatarozott feladatait teljesiti, ha a j elen szerz6dds 2. szimu
melldklet6ben felsorolt valamennyi termdk etades-atvetele sikeresen lez6rult.
9.

9.2.

Elad6 a teljesitest kdvet6en haladdktalanul koteles atadni Vev6nek az 6tv6telt igazol6
szrillitolevdl(ek) egy pdldriny6t, mely(ek) Atveteldt kdvet6 5 napon beliil Vev6, jogszerii
teljesitds esetdn kiallitja a teljesitdsigazol6st (melynek mintAjAt jelen szerz6dds 3. sziLmti
mell6klete tartalmazza).

9.3.

Vev6

9.4.

Az elado a teljesitdst kovet6en 5 napon beltil kdteles a port,lon

a

teljesitdsigazolas kielljtrlsdt mindaddig megtagadhatja, mig Elado a
teljesit6sigazol6s ki6llit6s6hoz szriksdges, valamennyi termdket, illetve a jelen szerzoddsben
meghatdrozott dokumentumokat Elad6 le nem sz6llitja, 6t nem adja.
kezdemdnyezni
(r6gziteni) a teljesitdsi folyamatban bekovetkezett valtozist, amit a vev6 (intdzmdny) a portdlon
5 napon belijl kti,teles visszaigazolni. A visszaigazol6s lehet j6vrihagy6s, illetve visszaktildds
(amennyiben a teljesitds nem felelt meg az egyedi szerz6ddsben foglaltaknak). Amennyiben
Vevo elmulasztja a visszaigazol6st, akkor a poftel automatikusan,,teljesitve" statuszba fogja
Allltani a folyamat statuszat.

9.5.

Vev6nek - az elado kezdemdnyez6se el6tt - lehet6sdge van a ,,teljesitve" stiituszt
rdgziteni a portalon, amennyiben a teljesitdst elfogadta.

10.

J6trillis, felhasznrilii j ogok

6s

jogszavatossig

a KM-ben
jotAlliist
3db
kiszolg6l6
szerver
ds a ldb
v6llal, kivdve a
meghatdrozottak szerinti
kdzponti terolo termdkeket, ahol ajenlattev6 60 h6nap j6tall6sra kdtelezett . Aj6t6llasi

10.1.

Elad6 jelen szerz6dds keretdben lesz6llitott termdkekre

id6 kezdete

10.2.

a

termdk 6tvdtel6nek az id6pontja.

A j6t6ll6si kdtelezettsdg teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kciltsdget az Elad6 viseli.
a jelen szerz6dds szerinti, a Vevtlnek sz6llitand6 valamennyi
szerz<idds szerinti tartalommal ds terjedelemben - jogosult es/vagy

10.3. Elad6 szavatolja, hogy

term6k teljesitdsdre - a
jogositott. Elad6 szavatolja tov6bba, hogy harmadik szem6lynek nincs olyan joga. igy
kiildndsen szellemi alkotesokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkoz6 joga (pl szerzcii joga,
szabadalma vagy vddjegye), amely Vev6nek a jelen szerzcid6sben meghaterozott jogait
korhtozna, vagy megakad6lyozn6 (ogszavatoss6Lgi vellales). Jelen pontban meghatarozott
felel6ssdgvrillalas Elad6t jelen szerz6dds megsziin6sdt kdvet6en is terheli. Egyebekben a
val6signak meg nem felel6 jogszavatossAgi nyilatkozat esetdn a Vev6 - a k6rt6rit6si igenyenek
fenntart6sa ds a meghiusul6s jogkovetkezmdnyeinek alkalmaz6sa mellett - a szerz6ddst
azonnali hatrillyal jogosult felmondani.

10.4. Amennyiben harmadik szemdly Eladonak feleloss6gi kdr6be es6 jogs6.tdsb6l
kovetkez6en szabadalom, szerz6i jog, vddjegyoltalom vagy m6s, szellemi tulajdonjog
illetve egy6b jogcimen pert indit, Vev6 kdteles Eladot perbe hivni, Elado
pedig kdteles a perbehivast elfogadni. Elad6 jogszavatossrgi kotelezettsdge megszegdse eset6n
minden szerz6i jogi, szabadalmi 6s egyeb harmadik f6l 6ltali jogszerii kdvetelds kieldgitdsdt
megsdrtdse miatt,

$(,

magrlra vallalja. Elad6 tovAbbri kdteles megtdriteni Vev6 minden olyan kdrrlt, amely 6t EIad6
valos6gnak nem megfelel6 jogszavatossigi nyilatkozata miatt drik.

11.

Szerztid6sszeg6s,szerz6d6st biztositr6 mell6kkiitelezetts6gek

11.1.

Amennyiben jelen szerz6dds 3. pontjAban meghatarozott hatdrid6ig Elad6nak felr6hato
okb6l jelen szerz5dis 2- szem6 melldkletben meghatilrozott term6kek, illetve dokumentumok
aLtades-etvdtele nem fejez6dik be sikeresen, Elado az el1e okot ado kcinilmdny jellegdt6l
(kdsedelem, hibes teljesitds vagy meghiusulds) ftigg6en kdsedelmi, hibAs teljesitdsi vagy
meghiusulasi kdtb6r fizetdsdre kdteles.

ll

11.2. A kdsedelemi kdtbdr mert6ke: a kdsedelem l-10. napja alatt napi0,5oZ, akdsedelem
napjrit6l napi l% mdfidkii. A kdsedelmi kdtbdr maxjmalis mdrtdke 20 %. A kdsedelmi kdtbdr
alapja a kdsedelmesen teljesitett mennyisdg nefi6 dndke.

11.3 A hibds teljesit6si kdtb6r mdrtdke: a hib6s teljesit6s 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11.
napjiit6l napi l% mdrtdkil. A hibas teljesitdsi kotbdr maximdlis m6ndke 20%. A hibas teljesitdsi
kcitbdr alapja a hib6san teljesitett mennyisdg nett6 ertdke.
11.4. Jelen szerz6dds Elad6nak felrohat6 meghiusulisa eset6n Elado meghirisuldsi kotber
fizetdsdre k6teles, melynek mertdke jelen szerz6dds netto drtdkdnek 25 yo-a. Jelen szerz6dds
meghiusultnak tekintend6, amennyiben Vev6 E1ad6 sirJyos szerz6d6sszeg6se miatt jelen
szerz6d6st azonnali hatrlJlyal felmondja vagy Vev6 jelen szerz6ddst6l Elad6 sirlyos
szerz6ddsszegdse miatt el6ll
11.5. Felek rdgzitik, hogy figyelemmel a l<M X.2.2. pontjara, ugyanazon

kcttb6ralap

tekintet6ben csak egy kdtb6r alkalmazhato.

11.6. Vev6 a kdtbdrigdnyr6l kotberdrtesit6t illit ki, melynek osszegdt jogosult az Eladot
megillet6 dijba beszemitani. Vev6 jogosult az eseddkess6 v6lt kdtbdr dsszegdt a dijb6l
visszatartani a Kbt. szabalyainak betartasiival.

a

a kdtbdrr meghalado k6ranak
drvdnyesit6sdre, illetve, hogy a kdsedelmi i11et61eg hib6s teljesitdsi kdtbdr megfrzet6se nem
menetesiti a teljesitds alol
11.7. Elado tudomilsul veszi, hogy

Vev6 jogosult

1.8. A kotbdrigdnyek

drvdnyesitdse nem zdrjakt a szerzod{sszeg6sb6l ered6 egydb ig6nyek
6rv6nyesitds6nek lehet6sdgdt. A Ptk. 6r187. g (2) bekezddse alapjan a jogosult hibris teljesitds
miatti kdtbdr mellett nem drvdnyesithet szavatoss6gi igdny.
I

12.
12 I

A szerz6d6s m6dosit{sa, megsziintet6se

6s megsziin6se

Jelen szerz6dds rendes felmonddssal nem sziintethet6 meg.

l4l. S-ban foglaltak figyelembev6tel6vel ds
kiz6r6lag ir6sban modosithatjak, figyelemmel a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet szerz6d6s
m6dosit6sra vonatkoz6 el6irdsaira.
12.2. Felek jelen szetzbddst kizirolag a Kbt.

J,I

12.3. Vev6 jogosult Elad6 silyos

szerz6d6sszegese esetdn Elad6hoz intdzett irAsbeli
drtesitdsdvel a szerz6dest azonnali hatallyal felmondani. Srilyos szerz6ddsszegdsnek min6stil
krildnosen. ha:

a) Elado a teljesitdst jogos ok ndlknl megtagadja,
b) a kdsedelmi vagy a hibAsteljesitdsi kdtbdr eldri a maximumot,
c) jelen szerz6dds 10.4. ds 13.5 pontjaban szabalyozott esetekben,
d) Elad6 valamely - az a)-c) pontban nem nevesitett -jelen szerz6ddsben

meghatArozott
kdtelezettsdgdt sajAt erdekkcir6ben felmeriilt okb6l, Vev6 erre vonatkozo felsz6litasa
ellendre, Vev<i 6ltal megadott hatArid6re nem teljesiti.

12.4

a

B6rmelyik Fdljogosult a szerz6ddst azonnali hatdllyal felmondani abban az esetben, ha
mrisik F6l ellen joger6sen felsz6molisi eljerest rendeltek el vagy, ha a mdsik Fdl

vdgelszdmol6ssal tortdn6 megsziindsdt hatarozta el.
szerz6ddsszegdse esetdn jogosult a szerz6d€st Vev6hdz intdzett
ir6sbeli drtesitesdvel, azonnali hatillyal felmondani. Stilyos szerz6d6sszeg6st kovet el Vev6
kulonosen, ha a szerz6ddsben meghaurozott fizetesi kotelezettsdg6nek EIad6 irdsos felsz6lit6sa
ellendre, az abban megadott hat6rid6ig nem tesz eleget

12.5. Elado Vev6 stlyos

12.6. Az azonnali hatAlyi felmondasr6l irdsban kell drtesiteni a mAsik felet.
megsziin6sdnek id6pontja a felmondAsr6l sz6l6 drtesitds kdzbesitdsdnek napja.
12.7

.

Az azonnali hdtLllyt felmondas

a

A

szerz6d6s

jotAllas hatdly6t nem drinti.

12.8. Vev6 kdteles a szerz6ddst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni,
ha a szerz6d6s megkotdsdt kdvet6enjut tudom6rsAra, hogy az Elad6 (szerz6do f6l) tekintetdben
a kdzbeszerzdsi elj&As soriin kizar6 ok dllt fenn, 6s ezdn ki kellett volna zA.ni a kdzbeszerzdsi

eljlr6sb6l.

12.9. Vev6 jogosult ds egyben kdteles a szerz6ddst felmondani

-

ha sziiksdges olyan

hadrid6vel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel drintett feladata elldtdsdr6l gondoskodni
tudjon -, ha
a) azElado-bank1zvetetten vagy kdzvetleniil 25yo-ot meghalado tulajdoni rdszesedest
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkepes szervezet,
amely tekintetdben fenn6ll a 62. ! (1) bekezdds /r) pont tr ) alpontjAban meghatarozott
feltetel;
6, Elad6 kdzvetetten vagy kdzvetlemil 25oz-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szemdlyben vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szeruezetben,
amely tekintet6ben fennill a 62. $ (1) bekezd6s f) pont l6J alpontjiban meghatArozott
feltdtel.
13.

'I

itoktartris

13 I Elad6 vdllalja, hogy a kozpenzek felhaszndldsanak nyilvlnossdgrir'6l szoltr
szab6lyozdsnak megfeleloen rlzleti titok cimen nenr tagadja r:reg a t,ij6koztatist a jelen
szerz6dds ldnyeges tartalm616l

13.2. Felek k6telesek jelen szerz6d6s teljesitese sordn a mdsik Fdllel kapcsolatban
tudonlesukra jutott infoflndci6kat. adatokat valamint tdnyeket bizalmasan kezelni. azokal

Jr'Ut'

nyilvenossegra nem hozhatj6k, illetdktelen harmadik szem6ly rdszdre hozz6fdrhet6vd nem
tehetik azzal, hogy egyik fdl sem akaddlyozhatja meg a mdsikat olyan inform6ci6 kiad6sdban.
amelyet valamely hat6siigi vagy bir6srlgi eljeres vagy tdrvenyi el6irAs tesz sziiksijgesse.

13.3. Amennyiben jelen

szerz6dds teljesitdsdvel kapcsolatban Eladonak harmadik szemdly

szdmara valamely informr{ciot kell kiadnia. aztklzat,'lagVev6 el'zetes irAsos hozzejdrulasaval
teheti meg.

13.4.

Szerz<id6 Felek meg6llapodnak, hogy jelen pont alkalmaz6sa szempontj6b6l nem
min6srilnek harmadik Fdlnek Elad6 altal szerz6ddsszeriien ig6nybe vett alvellalkozok, feltdve,
hogyjelen szerz6ddsben val6 kozremilkdddstik el6tt titokanasi nyilatkozatot irnak alA ds adnak
At Vev6nek.

13.5. Elado teljes felel6ssdggel tartozik

a titoktartdsi kotelezettsdgdnek megsdndsdb6l ered6
karokert ds tudomiisul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kdtelezettsdg megszegdse esetdn a
Vev6 jogosult valaszasa szerint - ajelen szerz6d6st6l el lni vagyjelen szerz6ddst azonnali
hatdllyal felmondani.

14.

Felekkijziittikapcsolattartis

14.1.

Jelen szerz<iddsben Felek szakmai kapcsolattart6sra kijel6lt kdpvisel6i:

Vcv6 rdszer6l kapcsolattandsra iogosult
Neve:

Dr. Brazsil David

Beosztdsa:

lotitkiir

Levelez6sicimc

I l 17 BudaDesr. Budafoki

Telefonszdma:

Mobiltelefon sza

it

1

l

I

+36 I 413 75 27
a:

e-mailcimcl

+35 70,150

8l

80

david brazsil[?hnt hu

Elado reszerol kapcsolattaft 6sra jogosult
Neve

Szabo Csaba

BeosztAsa

Sales Nlanaqer

Levelezdsicime:

TelefonszA

a:

Mobiltelclon szdnra:

e-mailcirre

I l:19 BLrdapest, RopDcntvii

u

48

r 361 4.15 l67C)
r.3670,130 7495
csaba szabo@kermann hu

t\,u)
-(.

'7.4.

Elad6 a szAmlet az alebbiak szerint koteles kiellitani:

a)

a szdmla szab6lyszer0 kiellitrlsa ut6n azElad6 a szaml6t Vev6 nevdre, Vev6 szdkhelydre

kuldi,
b) a szemlan szerepeltetni szrikseges a szallitott temdkek megnevezdse, yTSZ/SZJ sz'ma
mellett Vev6 eltal megadott bels6 azonositasra szolg6lo szerzodds szAmot valamint fizet6si
haterid6kent 30 napot,
c) a szamlan fel kell trintetni a bankszemlaszemot, a bank nevdt, valamint az ad6sz6mot,
d) a szrlm|ln fel kell tiintetni a ,,szemla" elnevez6st
e)

a sz6ml6nak meg kell felelnie az Altalanos forgalmi ad6rol szol6 2007. dvi CXXVIL
tdrvdny (Afa tv.) 169. $ szerinti el6irdsoknak.

7.5.

A Vev6 ajogszab6Jyi el6ir6soknak megfelel6en kiellitott sz6Lml6nak 6s melldkleteinek
kdzponri iktatoiaba drkezdsdt6l szamitott 30 napon beliil utata 6t az ellenertdket az Eladonak,
amely id6tartamba nem sz6mit bele az esetleges sz6mlarek)am6cio ideje.

'1.6.

Kdsedelmes fizet6s esetdn
kamatot fizet az Eladonak.

vev6 a Ptk. szerint meghatarozott mdrtdkf

k6sedelmi

'1.'1.

Elad6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesitdsdvel dsszefi.iggdsben olyan
kdltsdgeket, melyek a Kbt. 62. $ (l) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja sze nti feltdteleknek
nem megfelel6 t6rsasAg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek Elado adokoteles jdvedelmdnek
csdkkentdsdre alkalmasak.

7.8.

A Kbt. 136. $ (2) bekezd6se drtelmdben a ktilftlldi adoilletdkessdgii Elad6 kdteles

az

egyedi szerz6ddshez arra vonatkoz6 meghatalmaza csatolni, hogy az illet6sdge szerinti
ad6hatosAgt6l a magyar ad6hatosAg k6zvetleniil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az
orszegok kdzott jogseg6ly igdnybev6tele ndlkril.

7.9.

Az ellenertek megfizetdsdre egyebekben a KM V.2 pontjinak rendelkezdseit kell

alkalmazni.

7.10. Az Elad6

a

bankszamlasz6m6ban bekovetkezett v6ltoz6Lsr6l koteles
haladdktalanul 6rtesiteni.

'1.11. A

szirmlirhoz a

sz6ml6n

a

Vev6t

Kbt. 135. $ (1) bekezd6sdben meghatdrozott iratokat melldkelni kell. A

csak a KM hatelya al6 turto26 term6kek szerepelhetnek.

Temogatasb6l megval6sulo kdzbeszerzds eseten a Kbt. 135. A (1) ds (4) bekezd6seiben,
valamint a Ptk. 6:130. $ (1) bekezdds6ben el6irtak az iranyad6k.

7.12.

AzBlad6 ajelen egyedi szerz6ddsb6l ered6 k6vetel6sdt nem engedm6nyezheti harmadik

szem6lyre.

8-

Atadis-:itv6telrevonatkoz6eldinisok

.

Vev6 a jelen szerz6dds keret6n belul lesz6llitott term6keket ds dokumentumokat iitadAsatvdteli elj6res keretdben, a teljesit6s hely6n veszi At hdtf6t6l-csntdrtdkig 9:00-16:00 6ra kdzdtt,
pdnteken 9:00-13:00 6ra kdzdtt.
8.1

Ju^

8.2.

Elado a termdkek atadas-atvdtelekor koteles szellit6levelet etadni Vev6 k6pviseloje
rdszdre. A sz6llit6levdlen fel kell tiintetni a szerz6dds szdmhL Az atadis-6tvereli
dokumentumon fel kell trintetni az etadott termdkek azonosit6siit szolgrll6 adatokat (pl.:
m€gnevezds, gyert6si szdm, tipussziim, modellszem, dr{tum ds id6pont, stb.).

8.3.

Az Atad6s-etvetel soran Vev6 kdpvisel6je ellen6rzi, hogy:
a leszallitott mennyisdg megegyezik-e a sz6llitolevelen felttntetett mennyis6ggel,
a sziillit6levdl tarlalmazza-e a szerzddds szilmilt 6s az dtadott dokumentumokb6l
meg6llapithat6ak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok,
Elad6 jelen szerz6dds 2. sz6mir melldkletdben meghaterozott termdket szilllitotta-e

-

le,

Elad6 a termekkel egylitt a termdk rendeltetdsszeni haszndlat6hoz sztiksdges
dokumentumokat atadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus
eldrhet6sdg6t.

8.4.

Vev6 az atvdtelt a szillit6levdl alAirAs6val igazolja. Vev6 az atverc]ft megtagadhatja az
aldbbi esetek b6rmelyjkdnek bekovetkezdse esetdn:
leszalljtott mennyisdg nem egyezik meg
szellit6levdlen feltrintetett
mennyis6ggel,
sz6llit6levdl nem tafialmazza
szerz6dds sz6miit ds/vagy az dtadott
dokumentumokb6l nem dllapithat6ak meg a 8.2 pontban felsorolt adatokar,
Elad6 nem jelen szerz6dds
szemu melldkletdben meghaterozott termdket
szdllitotta 1e,
Elad6 a termdkkel egyritt nem vagy nem teljes kdriien adta dt a rendeltetdsszerii
hasznAlathoz sziiksdges dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen
dokumentumok elektronikus el6rhetrisdg6t.

- a
- a
-

a

a

2

-

8.5.

Az 6tvdtel megtagadeserol j egyz6kdnlvet kell felvenni, melyben legalabb az alebbiakar
kell rdgziteni:
az etadAs-Atvdtel id6pontja es helye,
Felek jeJen l6v6 kdpvisel6inek neve 6s beoszt6sa,
az itvdtel megtagad6sdnak az indoka,
azon term6k(ek) megnevezdse, mennyisdge, gyirtAsi szAma, amelynek itv6teldt
Vev6 megtagadta,
Elad6 kdpvisel6jdnek az Atvdtel megtagadds6val kapcsolatos esetleges dszrevdtele,
a megismetelt AtadAs-Atv6teli eljAr6s id6pontja,
Felek kepvisel<iinek alarrdsa

-

8.6.

Az etv6tel megtagad6sa eset6n az et nem vett termdkekre Felek ismdtelt Atad6s-Atv6teli
eljeriist folytatnak le, melyre jelen 8. lejezet rendelkez6seit kell megfelel6en alkalmazni azzal,
hogy az ismdtelt Atadas-atvdtel id6pontjet Vev6 jogosult meghatarozfli. Az ism6telt sikenelen
mennyisdgi atvdtelt kdvet6en Vev6 a meghirisulis jogkovetkezmdnydnek alkalmazisa mellett
(1 1.4.) jogosult elillni a szerz6ddst6l.

8.7.

B6rmely nem szerzoddsszerii teljesitdsjogi fenntartes n6lknli elfogadAsa Vev6 rdszdr6l
nem drtelmezhet6 joglemondAskdnt azon ig6nyekr6l, amelyek Vev6t a szerz6d6sszegds
kovetkezm6nyek6nt megilletik. Vev5 tov6bb6 nem kdteles vizsg6lni azokat a tulajdonsAgokat,
amelyek min6s6g6t tanisitjak, illet6leg amelyekre a j6t1116s kiterjed.

{}Y

14.2.

Jelen szerzddesben Vev6 reszdrcilteljesitds igazoldsdra jogosuh szenrdly

Vevo rdszdr6l teljesitds
ioeosult
Neve:

igazolasara

Dr. Brazsil Ddvid

Beoszldsal

fotitk6r

Lcvelezdsi cime:

lllT

Ielefbnszdma:

+36 1 113 75 21

Mobiltclclon sziinra:

+i6 70,150 8l

e-mail cime:

david brazsil(.0hnt hu

BudaDest. Budaloki

rit I11.

80

I4.3

!elek jelen pontban meghatirozott kapcsolaltarloik irtjAn taftjek a szerzodds teljesitisc
a kapcsolatot B6rmelyik Fil jogosult a 11 1., 112 ponlban nreghatirozott
kapcsolarta,l6ja/teljesitisigazoloja szemdlydt nlegvAltoztatni. Szerz6d6 felek megillapodnak,
hogy a kapcsolattarl6k, teljesitdsigazol6 szerndlvibel bekovelkez6 v6ltozds nem igenyel
szerz6ddsm6dosirast. elegend6 arol a mlsik Felet irasban tij6koztatni A
kapcsolattafto/teljesitesigazol6 szemclydben bekovetkezett vAltozAs a m6sik Fdllel valo
szer-z6ddsszcni k6zlestol hatdlyos A kapcsolattarto szenrelyek a szerz6desm6dositiLsra nern
jogosultak.

soran

1421 Szerzod6 Felek rogzitik. hogy minden, jelen szerzod6s teljesitds6vel kapcsolatos
nyilatkozatot vagy cg],db drtesit6st (a tovabbiakban: ertesitds) szerz6ddsszerlien ktildenek n1eg
egymAsnak. Szerz6d6sszer[ megkri]ddsnek njn6siil, az i16sban ds
- irisban igazolt szemdlyes Atadissal,
' tirtivevdnyes aidnlott levdlben.
- elekhonikus alAirissal elliitoti visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telef'ax uljdn megkllldott ertesjlds.

5 Az e-mail

vagy telefax i1j6n tdftdn6 kezbesitds esetdn az dftesitis akkor v6lik
joghatdlyossd, amikor a cimzett azt igazoltan kizhez vetle. arrol automatikus vagy kifejezett
visszaigazol6s drkezett A tdrtivevenyes ajAnlott postai kiildendnyt a kdzbesites
megkisdrl6s6nek napjdn kdzbesitettnek kell lekirteni. ha a cimzett az itvdlelt negtagadta Ha a
kizbesitds azdft volt eredmenytelen. me a cimzett az iratot nem vette 6t (az a feladohoz nen1
kereste jelzdssel dr'kezett vissza), az iralot az ellenkez6 bizonyitesdig a postai kdzbesitds
1,1

miisodik megkis6rlesdnek napjdt kovet6 dtodik munkanapon kellkdzbesitettnek tekinteni

14.6. Szerziid6 Felek rregdllapodnak. Ilogy a postai utal kizarolag a

szerzodesszegessel,

valalrint a jelen szez6d6s megszunletesdvel kapcsolatos ertesitdsek megkulddsdre veszik
ig6nybe. Jelen ponlban meghatarozott esetekben azonban a kezbest6s kizdrolag postai iton
(t6rlivevenyes ajAnlott levdlben) vagy irasban igazolt szemelyes 6tadAssal toftdnhet.

15.

Vis Maior

15I A

Felek nenl l'elelnek azokban az esetekben, ha
rneghiLrsulirs vis naior eredm6nye.

a

kdsedelmes teljesitds vagy

Jr[,

15.2. A jelen pont dfielmezdse szempontjiib6l Felek ,,vis maior"-nak tekintik azokat az
esemdnyeket, amelyek a Feleknek nem feh6hat6 modon, drdekkdrdn kiviil, Felek rdszdr6l
elhrrithatadanul kdvetkeznek be, ds amelyek Felek szerz6ddsszeni teljesitdsdt akadalyozzAk
vagy kdsleltetik a szerz6dds teljesitdsdt feh6ve, hogy ezen korulm6nyek a jelen szerz6dds
alairisit kdvet6enjdnnek ldtre ds az emlitett id6pontban meg nem voltak el6re ldthat6ak ds nem
voltak elhiirithat6ak, igy ktildnosen:
termdszeti katasztr6fek (villemcsap6s, fcildrengds,6rviz, hurrik6n, stb.);
triz, robban6s, jaryeny, karantdn kodatoz.isok;
radioaktivsug6rzis,sugilrszennyezridds;
hrlboru vagy mis konfliktusok, megsz6ll6s, ellensdges cselekmdnyek,
mozg6sitAs, rekvirAles vagy embarg6;
sztr6jk, felkelds, forradalom, l,zadiis, katonai vagy egydb 6llamcsiny,
polg6rh6boru ds tenorcselekmdnyek;
zendiilds,rendzavar6s,zavargdsok.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

15.3.

A vis maiomak

kdzvetlen osszeffiggdsben

kell rlllnia az arra hivatkoz6

Fdl

tev6kenysdgevel, mely osszeffigg6st az ana hivatkoz6 Fdlnek iresban igazolnia sziiksdges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerz6ddsben foglalt hatarid6k nem teljesithet6ek, errdl
Elad6 koteles Vev6t irasban t6jdkoztatni 6s a trjdkoztatAs alapj6n Felek kdtelesek egyeztetni
egymassal a szerz6dds teljesit6sdnek tovabbi m6dj6r61. Amennyiben a Vev6 egydb irrinyu
irasos utasitast nem ad, az Elad6nak tovAbb kell teljesitenie szerz6ddses kotelezettsdgeit,
amennyiben az dsszenien lehetsdges, ds meg kell keresnie minden dsszerii alternativ m6dot a
teljesjtdsre.
15.5. A vis maiorra hivatkozo felet terheli annak bizonyit6sa, hogy a vis maior esem6nynek a
szerzciddsszeril teljesitdsre kihat6 kdvetkezmdnydt az adott helyzetben elvrirhat6 gondoss6g
tanisitAsa esetdn sem vagy csak aranytalan 6ldozat ar6n - lehetett volna elhAritani.
15.6. Amennyiben a vis maior id6tartama meghaladja
iill

a 30 naptdri napot, a Vev<inek jogriban
a szerz<ld6s nem teljesitett rdszdt6l irasban e1611ni. Ez esetben mindkdt Fdl maga viseli a vis

maior miatt

16.

felme lt kar6t.

Egy6b rendelkez6sek, a szerz6d6s tartalmrnak 6rtelmez6se:

16.1. Amennyiben jelen

szerz6dds b6rmely rendelkezdse eltdr6 tdrvenyi szabelyozis follt6n
ervdnltelennd v6lna, irgy ezen tdny a szerz6dds tobbi rendelkez6sdnek 6ry6nyessdgdt nem
6rinti.

16.2. Elad6nak 6s a Vev6nek meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy kozvetlen
tergyalasok utjAn rendezzenek minden olyan ndzeteltdrdst vagy vitAt, mely koz6ttrik a szerz6dds
l(eretdben felmeriilt. Minden ezzel kapcsolatos tdnyr6l, akadilyozo kornlmdnyr6l a felek
kdlcsdndsen kdtelesek egymAst ir6sban t,jdkoztatni.
16.3. Ha Felek kdzvetlen tArgyal6sok megkezddsdt6l szilmitott 30 napt6ri napon beliil nem
tudjrlk megoldani a szerz6d6s alapjdn vagy ezzel <isszefliggdsben keletkezefr jogvitAjukat, irgy
ajogvita elbir6l6sera a rendes bir6s6gi forumokat velasrjek.

i6.4.

A jelen szerz6ddsben nem szab.ilyozott kdrdesekben a magyar jog rendelkez6sei

az

irdnyad6k.

Jw

szerz6dds Felek megegyezesdt teljes egdszdben tatlalni,azza. A Felek jelen
szerz6dds al6ir6sdval annak rendelkezdseit magukra ndzve kdtelez6 drv6nyiinek fogadjdk el.

16.5. A jel€n

16.6 Ha b6rmelyik Fdl egy vagy tdbb esetben nem ragaszkodik a jelen szerzoddsben
meghatarozoft valamelyjog, jogorvoslat vagy v6lasa6s gyakorlasdhoz, az nemjelentiazt, hogy
ugyanannak a feltdtelnek a jov6beni teljesitdsdr6l, vagy ugyan azonjogjdv6beni gyakorlaser6l
is le fog mondani, vagy a k6veteldseit6l el fog 6llni. A jelen szerz6ddsb6l fakad6 vagy ahhoz
kapcsol6d6 barmilyen jogr6l t6rtdn6 lemondes csak erre vonatkozo kifejezett irasbeli
nyilatkozat eset6n drvdnyes.

16.7. Jelen szerz6dds foszovegdnek ds mell6kleteinek ellentmondasa esetdn a szerz6d6s
szovegcinek r endelkezdset Lell alkalmazni.

ltt

16.8

A jelen szerz6ddsben nem szabalyozott kdrd6sekbel, valamint bermely, a teljesitdssel
kapcsolatos ellentmondas eset6n a hivatkozott KM, illetve annak melldkletei, vonatkoz6
rendelkezdsei, tovdbb6 Magyarorsz6g mindenkor hat6lyos jogszab6lyai irdnyad6k. Jelen
szerz6dds a KM-ban meghat6rozottakkal ellentdtes rendelkezdseket nem tartalmazhat.
szerz6dds elvdlaszthatatlan rdszdt kdpezi a Beszerz<i 6s az Elad6 kdzdtt ldtrejott
fent hivatkozott KM. tov6bb6 az al6bbi mell6kletekr

16.9. Jelen

l
2.
3.
4.
5.

szami melldklet: Mriszaki leires
sz6mir melldklet: Megrendelt termdk- 6s Arlista
szamu melleklet: Teljesrtds igazolas
szemi mell6klet: Elado etlethatosagi nyilatkozata (minta)
szamu melldkletr KM teljesiil6sigazol6s

A

szerz6ddst a felek dttanulm6nyoz6s ds drtelmezds utAn, mjnt szanddkukkal ds tigyleti
akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti pdld6nyban j6vAhagyolag iri6k al6.

DAtum: Budapest,2018. dv augusztus ho .4:inap

46Kov6cs Zolt6n Lajos
Kermanlr Miiszaki Fejleszto 6s Tan6csad6 Kft.
Elad6
Hegyk6zsdgek Nemzeti Tanicsa
1117 Bud.rresr Budarol Lil 111.
AdOsrarnr 18082810
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Szakmaiajdnlat
Rack konligurici6s informlci6k
A leszellltand6 eszkozdk listajanern tartalmaz ktildn ruck szekCny, az eszkiizdk m6r megl6v6,
szabvenyos szerver lack szekenybe beCpithetdk.
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A

f€lsorolt eszk6ziiket 8 kdnnyebb €s hatdkony kAbel€26s miatt egy rack szekenybe,
kiizvetlenfil egymAs al6 / ftil6 kell elhelyezni.

cy{rt6l rdodrpokr
HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server - a minta konligureci6val megegyezo konligur6ci6.
Melldklet: HPE DL380 Genlo SSFF CTO Server.pdf

-

Online:

Aruba 2540 24G 4SFP+ Switch -a minta konfigueci6val megegyezd konfigurdci6.
Mellekl€t: Amba 2540 24G 4SFP+ Switch.pdf
Online:

-

HPE MSA 2050 SAS Dual Controller SFF Storage - a mi a konfigur6ci6val megegyezd
konfigudci6.
Melldklet: HPE MsA 2050 SAS Dual Controller SFF Storage.pdf

-

Online:

https://h20l95,www2.hpe.com/v2lCetDocumrnt.aspx?docname=4000082?6enw&doc
lwe=ouickspecs&doclans=EN-US&searchouerv=&cc=uk&lc=en

A szellitand6 eszkdzdkkel egyiitt drkez6 licencek felsorol6sa:
- 3 db HPE iLO Advanced Electronic License
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