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miflt Elad6
(a tovibbiakban eg1dnesen: Felek) kcizott az alulirott napon 6s helyen, az al6bbi felt6telekkel:
Preambulum
Vev6, mint aiiolatk6r6 a kozbeszen6sekr6l sz6l6 2015.61i CXUII ton 6nv (a tovibbiakban: Kbt) Itarmadik
Rdsze alapjin nemzeti, Kbt. 112. S (1) bekezdes b) pont szerinti n]-ilt kcizbeszcrz6si eljirist folvtatott le a
,,Infotaitikei eszkdzdk beszelzise I?'t1tg;batt ielen szetz6dis 1. szimu mell6klet6t k6pez6 m'iszaki
lcirisban 16szletezettek szerint
A kr;zbeszerz6si eljirist megindit6 ajinlatt6teli felhivis 2021. okt6ber 25 6n ielent meg. \'ev5 a krjzbcszcrz6si
eljiras etedm6nyek6nt F,lad6val, mint nyertes ajinlattev6vel a 2. r6sz Switch 6s Szerer tekintetiben a
k<izbeszerz6si dokumentumban, Elad6 ajinlatibafl rogzitett feltatelck szerint az alibbi szetz6d6st koti. Felek
kozbeszes6si dokumentum alatt a Kbt. 3 S 21. pontia szerinti fog mat 6rtik'
Felek rdgzitik, hogy a kozbeszerz6si eljiris dokumentumai, bit technihailag nem keriiLlnek jelen szerz6d6shez
csatolisra, a szet6d6s elvilaszthatatlan r6sz6t k6pezik.

1.

Sz€rz6d6s

tltgya

Ir' -

2.16a2 Switch 6s szerer tekintet6ben a 2. sz6mi
mell6kletben felsorolt eszk<izdk adisv6tele a jelen szerz6d6s felt6telei, a miszaki lefuisban 6s Elad6 aiiinlatiban
foglaluk szerint.

1.1.A ,,Infomratikai eszkiiz,k bes2etz6se

1.2.Eladtt a 2. szimri mell6kletben szetepl6 eszkozok nnajdonioginak itruhiz6stua 6s meghatitozott id5ben
ran6n6 leszillirisita. beillitisira 6s betiqemel6s6re, valamint a kapcsol6d6 szolgiltatisok 6s feladatok

a lesz6llitand6 eszkdzokdn fennill6 szerz6i iogi oltalom tekintet6ben a vev6 mikijd6s6hez
kapi-sol6d6 zavartalan felhasznilis 6tdek6ben id6beli 6s teriiieti korhtozis o€lkiiii, a iclen szez6d6s c6liinal
migval6sitisihoz sztks6ges valamennli fethasznilisi modra kiterjed5 felhasznilis enged6lyez€site, a Vev6
elv6gz6s6re,

pedig a v6telfu meglzet6s6re 6s az eszkozrik iw6tel6rc k<iteles
1.3.Eszkdzdk, integrAci6s feladatok 6s

I

6Yes

tamogatis:

Eszk6z5k:
a.Switchl, b.Switch2, c.Kozponti switch, d.Storage, e.Full Confrguation Servet VMVare+software,
Backup
Rendszerintegrici6:
g.suritch eszk6z6k rendszetintegrici6s feladatok 6s dokumentjl6suk
h.Sewer eszkoz<tk rendszetintegdci6s fcladatok as dokumentaUsuk

fSerer

I

A*-/-

Nl€moki timogatis:
i.1 6v (12 h6nap) m6mriki timogatis
1.4. A KbL 131. \ (2) bckezd6s€te tekintettel Felek az alibbiak szerint rdgzitik a K6zbcszcrz6si Eljiris sorin
alkalmazon &t6kel6si szempontra tckintettel a nyenes ajinlat azon elemeit, amelyek 6rt6kel6sre kertltek:

Erttkel6si szempont
Nlindosszesen ajinlati

2.
2.1.

ir

(nett6 Forint)

Nycrtcs Ajinlattev6
viilalAsa
27 875 800 HUF

Teliesit6s
A Szetz6d6s teljesit6se sorin Felek

a

j6hiszemis6g 6s tisztess€g kcivetelrn6nvenek megfelel6en krjlcs<jn<isen
6s minden, a feladatok

eg)'tttmiiodve krltelesek eliirni, egvmis feladatainak teljcsit6s6t kdlcsrin<isen segitih
marad6ktalan ellitis:ihoz szilLks6gcs infotrnici6t egym6s szimtua biztositanak.

Elad6 a jclen szerz6d6s teljesit6s6te a k<izbeszerz6si dokurncntumokban 6s a krjzbeszerz6si ajinlatiban foglaitak
szerint, a hati\'ban lev6 jogszab6lyok, szak'igzati szabv6nvok 6s hat6sigi el6ftisok matad6ktalan betartisival
kcjteles. Elad6 a kcjzbeszez€si dokumentumok krivetelm6nyrendszet6nek esedeges hi6nyait6l 6s hibiit6l
fiiggetlcntl k6teles a beszerz6s tirgyinak 6mkci6 szerinri mir:6sigir es kifogistalan mildd6s6t biztosit6
eszkdz6ket szillitani 6s rendszetbe integrihi.
2.2.Jelen szerz6d6s teljesit€si hatindeje az implemcntici6t 6s a rcndszcrck itadisAt kdvet5 16v (12 h6nap).
2.2.1.A2 1.3./a,b,cd,e,f/pontban szcrepl6 eszkcizdk

szillitisi, be6llitisi 6s betzemel6si hatirideie, valamint az
1.3./g,h/ pontok szerinti rendszeintegtici6s feladatok €s dokumentilisuk elvdgzds6nek hadndeie a jelen
szerz6d6s hatilyba l6p6s6t6l szimitott 120 nap, F,lad6 Vev6 et6zetes engedEly6vel jogosult el6tetjesirasre.
2.3.

A teljesit6s helye: Budapesti Tort6neti Mrlzeum (1014 Budapest, Szeflt cyorgy t& 2.)

2.4. Elad6 az implementici6t 6s a teadszerek

itadisit krjvet6en 1 6vig (12 h6napig) m6mdki timogatist n\.ujt
heti 5x8 6tis rendclkez6ste iilissal, 4 munka6r6n beliili reakci6id6vel, havi 4 m6mcik5ra keretid6vel. Vev6 a
keret6rikata j6tillis krjr6be nem tartoz6 hibaelhdritis, probl6makezei6s, dokument6ci5s 6s konzultici6s jellegi
lcladatokra is felhasznilharja.
2.5 I'ilad6 krjteles a jelen Szerz6d6s 2.2.1. pongi$an mcgjekilt teljesitisi hat6rid6n beliiLl a Irelek iltal el6re
egyezteteft szillitisi id6pontban az 1-3./a,b,c,d,e,fl felsorolt eszkcizoketa 2.3. pontban nevezen teljesit6si helyre
szillitni, beAlibni 6s beiizemelni, toi.ibbi az 1.3./g,h/ pontban megharirozon feladatokat eMgczni, valamint
a jelen Szetz6d6s 2.2. pontjiban megjelolt teljesit6si hatirid6n bclill az 1.3./i/ pontban meghatirozott m€mriki
timogat{si feladatokat ellimi. A szillitis, be6llitis, beiizemel6s €s az itadis, valamint az 1.2. port szednti
felhasznilisi engedilyek megszetz6s6nck kcilts6gei az Eladrit terhelik.

2.6. EJad6 kdteles ij, rendcltet6sszerri hasznilatta alkalrnas termEket szillitani, tovibbi a Beszerz6s titgyinal
itadis itv6tel6v€I cglidejfieg kdteles az atrz vota*oz6 rcndeltet6sszerl hasznLlat\oz sziiks€ges valaiennyi
okiratot, doklrmentumot (igy kiiLlcindsen a kezel6si ritrnutat6q a miszaki lefuist, a j66llista vonatkoz6
dokumentumot, a szcrz6i jogi oltalom iltal v6dett term6kek eset6ben a Vev6 t6rben,id6ben, illetve felhasznilisi

m6d tekintet6ben korridan felhasznllisi jo#t bizrosit6 licenszeket, fclhasznitisi engetl6lvekeq stb.) a ver-6
r6sz€te rendezett dokumentum csomagban itadni, itlctve elektronikus iton el6rhct6v6 tenni, tovibb6 a
rendeltetdsszerl hasznilathoz sznks6ges tij6kozratrist a Vev6 riltal kijelijlt szem6l!,ek r6szere megadni.

2.7. Iieiek a Beszerz€s tirgyira vona*oz6an az

1.3. / a,b,cd,e,f / eszkrizok.6s az 1.3.,/g,h,/pontokban
meghatarozott feladatok Vev6 6ltali teljesit6s6t kdvet6en, a Vev6 kdszre jelenr6sc alapjAn itadis,A$cteli el)irAst
foiytamak Ie. -r\z atadis-itvdteli eljiflis a 2.2.1. pont szerinti teljesit€si hatirid6 id6plntjiban kezd6dik meg 6s
Iegfeljebb 5 napig tart.
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Az itadis :in6te1i eljids sorin

Vev6 eli3szor megr.izsgllja, hogy a szillitott term6kek mennl.is€ge mcglelel e
a krjzbeszerz€si dokumentumokban meghatlrozon mennyis6gi el6ftisoknak (mcnnvisigi ritr.6tel). Az Elad6 a
teim6kek azonositiisa lrdck6bcn valamcnnyi tetm6k csonagolisin kotclcs felttntetni az adott term6knek a
mfszaki leids szerinti azonosit6 szimil
Ezt kr;vet6en az ;tadis-itv6teli eljirris soiifl a Ver'6 megvizsgilja, hogy a szillitotfterm6kek min6s6gc mcglelel
e a kdzbeszerz6si dokLrmcntumokban meghatirozott min5s€gi el6irisoknak (min5s6gi itr,'6te1). A min6s6gi
ln'6re1 felt6tele a term6kek cisszeszetelt, mtkod6k6pes 6s rendeltctdsszerii hasznilata alkalmas :illapotban
toit6n6 elhelyez6se a teljesitas hclyszin6n.
Az ltadis iw6teli jegyz6kr;npben fel kell tiintemi az ltadott konk6t Eszkdz6k tipusit, mennyis6g6t,
gr:irtisi/egy6b azonosit6 szimit (amennyiben rendelkezik azzal), itedott ttmutat6, gatanch lerclet 6s egy6b a
F'elek 6ltal lin,vegesnek tartott adatot.
Az Elad6 6lta1 szillitoft eszkoz6k tulajdonjoga a min6s6gi itadis it! 6tcllel szAil it Ve\.6re, ahi ezen id6pontt6l
kezdr.e szedi az eszkozok hasznait, vteli terhcit 6s kcilts6geit, valamint az eszkozok tulajdonihoz kapcsol6d6
kin'esz61yt.
2.8.

lz

a

Elad6 alvi1la1koz6 ig€nybev6tcllte a Kbt. 138.

{

(3) bekezd6se szetint jogosult.

Az E1ad6 a szerz6d6s

megkot6s€nek id6ponqiban, rnajd ' a k6s6bb bel'ont alvillalkoz6k tekintet6ben a szerz6d6s tcljcsit6s6nek
id6tartama alatt k<jteles el6zetesen a Vew5nek valameonr,i olvan alv611a1koz6t bejelenteni (a megnevez6sen tul
az el6rhet6s6g, valamint a kdpviseletre jogosult megje1o16s6vel), amely r6szt tesz a szerz6dds tcljcsit6sibcn.
Elad6 a szetz5d6s tcliesit€s6nek id6tatama alatt k6teles a Ver'6t tijikoztami az alvillalkoz6k beielent6sben
kozdlt adatainak riltozasiir6l. Az Eladir a jelen szerz6d6s al,iirisakot nvilatkozik ar6l, hogl a szerz6dis
teljesit6s€hez nem vcsz ig€n1'be a kozbeszerz6si eljltisban e16ftt kizit6 okok harilya alatt 1116 alvillalkoz6l
r\ jclcn pontban megjel.;lt k6tclczet$6g megszeg6s6b6l ered6en a \rev6nck, vagy harmadik szcmilyeknek

lz

ok"zorr ralamennrr lar<r' ,z rLdo feleld'.
2.9. Az E1ad6 a Kbt. 138. $ (2) bekezd6se alapjin a teljesit6shez az alkaLnasslginak igazollsiban #szt vetr
szervezetet a Kbl 65. $ 0 bekezd6se szerint a kozbeszcrz6si eljirisbafl bcmutatott kotelezcttsigviillalisnak
megfclcl6en, valamint a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s€ben foglalr esetekben 6s m6don koteles ig6n1.be venm. E
szen ezetek bevonisa akkor matadhat el, rzg,v hclycttuk akkot vonhat6 bc mris (idcirt!c az italakul:is, cgvesiil6s,
sz6tvilis ttjin tort6nt jogut6dlis esetcit is), ha az Llad6 e szervezet n6lktil r.ag,v a helvetre beront tj szetvezettel
is mcgfelel amermtiben a kozbeszez6si eljlrisban az adott alkelrnassrgr kovetelm6ny tckintct6bcn bemutatott
adatok alapjin a Vev6 szrikitette az eljirisban r6szt vcv6 gazdasigi szerepl6k sz:imit, az eredeti szetrczetekkel
eg,ven6rt6kli m6don meglelel azoknak az alkalrrrassrigi kovetelm6nyeknek, amelleknck Elad6 a kozbeszcrzisi
cljirisban az adott szctvczcttel egyiitt felelt meg

\l

tdrvanl, (a tovibbiakben: Ptk.) 6:1a8. \ (1)
bckezd6se alapjin tgl felel az iltala ig6n1'be ven ah'i11alkoz6k, vagy bitmely krizremiLod6 magatartisiart 6s
szez5d6sszed teljesir6s6€tt, mintha maga jirna el, mig a jclcn Szcrz6d6s szerinti feladar teljesitisir ellit6
alkalmazottai tekintet6bcn a Ptk. 6:540. $ szerinr vlllal kotelezetts€get 6s fele16ss6get.
2.10.

r\z Eladd a Polgiri Torv6nl*onryt6l sz6l6 2013.

6r-i

2.11. E1ad6 kcjteles a Vev5t halad6ktalanul 6rtesiteni minden olvan tudomisita jutott infonn;ci6i61 vagy
koriilm6n).r61, amel,v a jelen szez6dls szerinti kotelezetts€geinck hatArid6re tort6n6 teljesit6s6t akadilyozza
vagy ellehetetlcniti. A tijtkoztatisi kotelezetts6g€nek elmulasztisib6l eted6 klrok6rt Elad6 felel6ss6ggel

2.12. Elacl6 kiielenti. hogl' a ielen szerz5d6s teljesit6s6hez sztks6ges hat6sigi 6s eey6b enged6lvekkel.
iogosirvinvokkal. megfelel5 szaknai tapasztalattal. a sztks6ges szem6lfi 6s technikai hitt6rel tendelkezi|. A
feladat ellitiisival kapcsolatos vonatkoz6 ioeszabily'i. szakmai 6s har6sigi el6ftisokkal usztiiban ren.

2.13.

A

E1ad6 nyenes ajinlatiban,

a

Keteskedelmi ajiinlatban meghatitozott kon6grrici6hoz

tzembehelyez6shcz sztks6ges 2 f6 szakembet
Szakember 1 neve: 'fuiJinos
Szakember I gyin6i kdpesit6s6nek mcgneve26se: Atuba Cetifred Dcsign Professional (ACDP)
Szakember 1 glirt6i szak6rtelm6nek mcgnevez6se: Aruba Cenified Design Profcssional (ACDP)
Szakcmber 2 neve: Kr-nNOvszKI -\NDR,1S
3

lL1

Szakembcr 2 g'itt6i k6pesit6s6nek megno.ez6se: Aruba Cetifred Switching lssociare (ACSA)
Szakembet 2 91ln6i szak6nclm6nek megnevezEse: Aruba Cenificd Switching Associate (ACSA)
(szerz6d6skcit6skor kitriltend6)

Elad6 ezen 2 f6 szakembcrt koteies biztositani 1eqk6s6bb a szerz6d6skot6s id5pootjira, valamint a szerz6d6s
telics id6tartama alan.

3.V6telri 6s fizet6si lelt6telek
3.1.

A

3.2.

Az l.3.lg,h/

jelen szeu6d6s alapjln sz,zllitando ez 1.1. /x,b,cd,e,f/ pontban szerePl6 Flszk6zok \'atelira
mind6sszcscn 23 722 800, Ft + ife, xzaz huszonhltommillio h€tszizhuszonket6ezcr nvolcsziz kint + i,fe,.

1 771 000,-

Ft + ifa,

pontban szercpl6 Rendszerintegtici6s feladatc'k
azaz eg1mil1i6 h6tszizhetvencgyczcr forint +ifa.

Az 1.3./i/

is

dokument6llsuk mindosszcscn:

pontban szerepl6 M6mciLi tiimogatis havi dija 198500
szizkilencvcnnlolcezer dtszi,z foint /h6 + i,fz.

3.3.

Ft/ho + ifz,

azaz

,\z Al-,\ m6nakarc 6s megfizct6s6rc a tcljesitiskor irinyad6 mindenkoti jogszabilyok az irlnrzd6k.
\rev5 Elad6 t6sz6re el6leget nem biztosit. Felek ut61ag szimolnak el egymissal.
Vev5 a szerz6disen alapul6 ellenszolg:iltatisb6l ered6 t^toz^sav^l szemben csak a iogosult ilral elismett,
egrnemf 6s lejit kovetelas6t szAmithatj, be a Kbt. 135. S (6) bekezd6se alapjln.
A 3.1.3.3. pontokban mgzitett osszegck magukban foglaljik a szillitand6 eszkoz6k elcnan6k6t, a jelen
szetz6d6s szednti beillitrisi 6s benzemel€si feladatok 6s a kapcsol6d6 szolgiiltatisok 6s feladatok elr.6gz6s6nck
dij:it, a Vev6 risz6re enged6lyezett fclhaszniilisi jogot biztosit6 licenszek jogdij:it, tovibbi L,lad6nak a jelen
szez6d6s teljesit6s6vel felreriil5 valamennyi eg.6b dijit 6s kr;1ts6g6t, Elad6 esetleges k6szkiadisair.
Az F,lad6 kijclcnti, hogy az ajiolatiban megajinlon v6telitat, illetve dijakat a rendelkez6s€te bocsitott
kozbeszeu€si dokumentumok alapjan, iletve a teljesit6s helv6nek ismeret6ben, relevins szakmai tapasztalataira
alapozva illapitotta mcg, cnnck meglelel6en a megajirion v6teltu, illetve dijak fedezeret nyujtanak a lelen
3.4.

szcrz5d6s teljesit6s6vel osszeftlgg6sben jelentkez5 r.alamenrryi kockizatm, ig]'kiil6nosen, dc nem kizir6lagosan
a beszerz€s tirgyinak esedeges rin'lltoziisaira, az 6rlolvam viiltozis miatt az Flad6nil a szerz6d6s hatilyba

l6p6sit k6vct6en jelentkez6 kolts6geke.
Elad6 tudomiisul veszi, hogy Vev5r.el szemben tobbletdijazisra, kcilts6gt6ritlste semmill,cn jogcimen nem
tarthat ig6nyt.
3.5. Vcv6 kijclentr,

hogl tendelkezik jelen szerz6d6s panztgyi icdezetivcl.

3.6. EIad6 a teljesit6sigazolis

killlitislt kovet6en nyirjthat

be

szlnrlit

3.7. Yer.ii a 2.7. pont szcrint lefol,vtatott itadis in'6teli eljrnis crcdm6nycs lczlriisit kcivet5en a 3.1. ponrbxn 6s
a 3.2. pontban t-oglalt osszegeki6l kfillila a teljesitisigzolisr, melynek k6zhez\.6te16t kovet5en E1ad6 e9 eg1

darab szinia kiilljt:islra 6s bcnvujtisira jogosull Biirnelr a jclcfl szcrz6dlsnck marad6kta]anul mcg nem felei6
teljesit6s jogfenntattis t16lkiiJi elfogad:isa a Vev6 t6sz&51 nem jelent joglemondist a \rer-6t a szerz5d6sszeg6s
jogkr;vetkezm€nyek€rt mcgilJct5, a jelen szerz6d6sb6l cred5 ig6nyek 6n'6nyesitis6r6|
3.8. A m€moki t:imogat:ls kerct6ta felhasznilis:ir6l F.ladlinak hari jelent6st kell k6sziteni, ami a teljesit€sigazolis
alapja. A jclcotisnek tartalraznia kell ar adott h6napban tdrt6flt munkavigz6sck ig6n,vl6j6nek a oew6t, d6tumlt,

rdvid leftisat, valamint az ig6nyelt m6mok6ra mcnnl.isiget, f6l6tis bontisban.
A fel ncm hasznilt m6mok6tik tor.lbb goqetend6k, legfeljebb a havi keret6ra mcrnvis6g hiromszoros
m6rt6k6ig.
A 3.3.pontban foglalt m€moki timogatis dijit Ver.6 havonta, teljesitdsigazolis alapjia Frzeti meg.

3.9.A teljesit6sigazolisok kirillitis6ra a Vev6 risz6r6l Ur Gyorgy vagy
alt^l^ itasb^n feljogositott szem6ly
^z
jogosult.

I

3.1.-3.3. pontokban rogzitett osszcgeket Ve\''6 a Kbt. 130. \ (1) bekezd€se alapjin a teljesit6s igazolaslt
kovet6en az EIad6 iltal benFrjtott szimla alapjin, annak k6zhezv{tclit k6r.ct6 30 oapon beltl, banki itutalissal
teljesiti. Teljesit6s napjinak azt a napot kell tekintefli, amelyen Vevii brnkszirdnjit a p6nzint6zet megerheli.
3.10.

A

benltjtott sziml6val szembcn 8 napon beltl kifogissal6lri, E1ad6 pedig kciteles
szim.lival cgy tekintet ali es6 okiratot kiillitam.
beltl
a kifogist6l szimitott
A sz6mlit a Budapesti Trit€netr N{tzeum nev6te !s cim6te kell kiillitanl 6s a Gazdasrigi C)sztily t6sz€re kel}
benyujtani. L,lad6 iltal kiillitott szimla meg kcJl, hogy leleljen a szimvitek6l sz6lj 2000. 6vi C. tdrv6ny 6s az
iltalinos forgalmi ad6r61 s2616 2007. €vi CXXVII. torv6ny el6itlsainak, valaminr a vonatkoz6 eg,v6b hatilyos
jogszabilyi el6irisoknak. A szlmlin fel kell tLintetni a szerz6d6s azonositrj adatait (megnevezds 6s
3.11. Vev5 jogosult Eiad6 iiltal
8 napon

iktat6szlmok).
Amconfben a szrimlit nem a fentiek fig elembev6tel6r'el kiildik meg, az a nem szabilrszcrien kiillitott szimla
kiegyenlitts fl61kili visszakiiLld6s€t vonja maga utin. A fizet6si hatirid5 csak a hibidan, \rev5 iltal belogadott
szimliikra vonatkozik, amelyn6l rcndelkez6ste ill a teljesit6sigazolis is. A tartalni vag' lormai hiba rniatt
visszakiildott sziimla jar.itiisinak k6zhezr.6tel6ig Ver'6 nem esik k6sedelcmbc.
Ver'6 fenntartja maginak a jogot, hogy a benvujtott szinrle mfiszaki hirter6t, r,alamint a szimlakidllitis formai
kovctelm6nvenek r.al6 meglelcl6st sajlt maga is me5izsgilja Amennfiben biirmilyen hiinyossagot vagv hibit
iszlel, a szimla ki6zettet6s6t csak azok teljes kdr( tendez6s6t kcjvet6en inditja meg. A hiinrc6tlas, javitis ideje
nem sz6mit bele a kifizer€si hatrrid6be
Szcz6d6 Felek rogzitih, hogy abban az csetben, amennviben Vcviinek kfogisa menil fcl a megktld6ft szirr a
alakisigira vagy a szrinia dijt6tcleivel kapcsolatban, akkor az eredeti sz:inia visszakuld6sivel egr id6ben a
szimta k6zhezv6telit6l szimitott 8 (nyolc) munkanapon beliil ir6sban kell benFjtania kifo#srt (rcklanxlci6jrt)
az Eled6 fcl6.
A szioria kiegyenlitise \rev6 mindazon jogainak fenntattisiwat tort6nik, amelyek az EIad6 esedeges hibis
tcllesir6s€vei vagy egy6b szerz6d6sszcg6s6vel kapcsolatosak.
3.12. \rev6 k6sedelmes Ezet6se eset6n Illad6t a l'tk.6:155. \ (1) bekezd6s szcrinti k6sedelmi kamat amelpek
m6n6ke a k6sedelemmel edntett flaptiri f6l6\. els6 napjln 6n-6nycs je$'banki elapkamat nlolc szlzal6kponttal

nrivelt 6rt6ke

-

illeti meg.

3.13. Szar.atossig,

j6till6s

szillitott eszkozok gyiri rii illapotuak, marad6ktalanul
megfelel az 6w6nyes szabvinvoknak, valamint a kozbeszerz6si dokumcntumokban meghatitozon min6sigi,
,..irrik"i a" egyab kovetclm6nyeknek, nem rcndelkeznek tcrvez6si, anvagbeli, kivitelez6si vagy rois tejtett
3.13.1. FJad6 szavatolja, hogy a jelen szez6d6s alapjin

hibival, hiinyossiggal, strtl6ssel, illetve tendettetisszerG hasznilatra alkalmasak
F,tad6 kijctenti 6s izavatolja, hogy legk6s6bb a icle.. szetz6d€s 2.7 . pontja szcrinti itadis 6*6teli eljids sorin
rij6koztana a Vev6t a szrllitott cszkozok rele!'ins tulajdonsigir6l.
3.13.2. Elad6 kijelenti 6s szavatolja, hogy a jelen szerz6d6s alapjln szillitott cszk6zrjk tulajdonjogival
Irizir6lagosan 6s jog"z.r6c" rendelkezik, a teljesit6sre felajiriott eszkozrik gyiLtt6sifutz 6s/,tagy
forgalmizisihoz szr.iks6ges jogosultsigok - ide6m-e gyirt6i, forya1mtz6 enged6lyek, szabadalmi jogok, ipari
jelen szerz6d6s
vagy hasznilati mintik, oitrt roL titt"LaU"" van, ennek alapjin fclt6den szavatossigot \.AIhl a
alapjin szilJitott eszkdzok pcr , reher €s ig6nymentess6g66rt, illen'e az6n, hogy az csTkozdk tulejdoniogan2k
jogi oltalommal widett jogoknak a \rev6r.
6s az osszelllitort tendszer fclhasznilisihoz kapcsol6d6an a szez6i
t6ft6n6 it-uhazisit, a vev6 tulaj<lonjog illetve fclhasznilisi jog szez€s6t, walamint a bcszerz6s tirgy6nak a
vev6 ittali rendeltet6sszer,i hasznllat6t harmadik szem€ly iog vagr jogszabnlv ncm kotlltozza vagv
al,lla.di'ly

ozzz.

3.13.3. A Vev6 jogosult a jelen szerz6d6st6l

elllhi, amennyiben tudomlsita jut, hogy

az Elad6 a jelen pontban

foglalt binnely'nlihtkozata a mcgt6tel€nek id6pontj6ban val6tlan vagy megalap.zadan vo1t, az Elad6 pedig
k.jlet." u Ve,r6.,..1 szemben a beizcz6s tirg,,-ival kapcsolatban hannadik szem€ly Altal dmasztott birmely
szcrz6i jogi, szabaclatmi 6s egy6b hasonl6 ig€ny.rt teljes korien hel1til1ni, 6s a \rer'6t a kovetel6s kiel.gitise al61
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3.13.4. Elad6 )elen szerz6dis tlrglt k6pcz6 felszercl6sekrc, eszkdziikrc 6s jelen szerz6d6s keret6befl v6gzett
valamenayi munkira a sikcres atadis itv6tel id6pontjir6l kezd6d5en 36 h6nap j6tillisr villal a I']tk. 6:171 173.
$ rendclkez6sei szerint. Amennfben egy-es term6kckrc a g1inri cnnil kcdvcz6bb felt6teleket villal, E1ad6
kriteles ezt Vev5 r€szirc itruhizri.
A Vev6 a j6tillis keret€ben vilasztisa szcrint a Ptk. 6:159 160. $ rendelkezisei szerinti ig6nyekkel 6lhet, illetve
jogosult a j6tiillis 6rvinycsit6s6n nrl a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kirit is 6rvinycsiteni az Illadtival szemben.
Hiba felmeriil6se esetEn a Vev6 az lllad6t irisban tajak<:,zt^i^ a hibir6l €s a j6tillis keret6ben iltala
6rr,'€nyesiteni kivint jo96l.
Cscr6re r-onatkoz6 ig6nv eset€n a j6tillisi kdtelezetts€g alapiln az tilad6 kcjtelcs a hibis term6ket a hibir6l sz6l6

&tesit6st61 szimitott 5 munkanapon beliii kifogistalao minris6gi term6thel kicser6lni. A cset€re nyin'a ill6
hatArid6 indokoltesetben a Vev6 itisbeli hozzijiruiisival hosszabbithat6 mcg. I,)lad6 kriteiezetts6get viilal arra,
hog,v a j6tillisi id6n beliil biztosirja a )elen szerz6dissel dnnrctt valamennl,i eszk6z
azonos param€terek
szerinti - beszerz6s6t vagi utingl-iftisat, annak 6rdek6ben, hogv a kicser6lasi k6relezerrs6g6nek Elad6 eleger

-

tudjofl tenni.
Jadtisi ig6n1'eset6o hibabeielent€st kdvet6en az Elado legfeljebb 12 6rin beliil koteles megkezdeni a hiba
okinak felrn&6s€t. Elad6 k<jtelcs Vevri iltal beielenren, a hibafelrir6 ellirdsa eredm6nvek6ntval6snak bizonrult
hibit annak bejelent6s6t6l szimin-a legfeliebb 36 orin beliil dijmentesen kijaritani, azzal, hogl a hiba ielleget6l
fi:rg6en a hiba elhiritisit - amenntiben azt a technikai lchetrisigek megengedik - kdteles azonnal megkezdeni.
A hibalaviris akkor tekinthet6 elv€gzettnck, amikor Eladir k6szre jclcnti Yo.6 [eli. r\ hiba akkor tekinthet6
kijalitotmak, ha Yev5 a javitist elfogadta. Vev6 a kiszre jelent6st kovet6en halad6ktalanul, de legk6s5bb a
k6r-etlez6 munlanap 16:00 6riig kotelcs nlilatkozni a hibaiavitis elfogadisir6l Elad6 fel€. IIa a Ver.6 a laritist
nem fogadta el- uglanazon hiba fenn6llisa esetin -, akkor a hiba iar.itlslra nyin a 1116 hatirid6 folytat6dik.
Elad6 az alibbi esetekbcn jogosult a javitis cllcn6rr6k€nek mcgt6rit6sire:
o
ha a probl6ma az eszk6z, bc.endez6s nem rcndehet6sszcri hasznilatib6l adrldik,
o
az eszkoz6k kiils6 frzikai behatisb6l crcd6 meghibisodisa esettn.

4.

Szerz6des meger6sitese - kittb6r

4.1.

BIad6 krjtbir fizet6s6re krjteles a Ptk. 6:186. $ (1) bckezdise alapjin, ha olyan okb6l, amell6n felel6s,
megszegi a szcrz6d€st. Nlentesiil a kdtb6rfizetisi kdtelczetstg akil, ha szerz6d6sszeg6s6t kimenti.

4-2.

Elad6 k€scdelmi kcitb6r megizet€s6rc koreles ktilonirsen, amennyiben a 2.2.1. pontban meghatitozott
hatirid6hriz k6pest az 1.3. /a,b,cd,e,f szerinti eszk6zok szillitisit k6sedekncsen teljesiti, illetve a j6rill:is
kcir6ben a hibaelh6ritis a hiba beielenr6s6t5l szimitott, mcgharirozoft id6t rtamot meghaladja. Felek
megillapodruk abban, hogy ktsedelrnes tcljesir6s eset6o a k<jtb6r m€tt6ke a 3.1. pontban foglalt brutt6 dij 1%a naponta. A k6sedclmi kdtb6r a kdtelezetts6grc irrnyad6 tcljcsit6si hatirid6 eredminytelen eltelrit kcjvet6 els5
napt6l

iir.

4.2.1. E1ad6 k€sedelrni kotb6r mcgfizetdsirc koteles kt)iintrsen, amcnnyibcn a 2.2.1. pontban mcghatirozort

hatirid6hoz k6pest az 1.3./g,b/ pont szcrinti rendszcrintegriciris ftladetr_:kat 6s dokumentilisukat
k6sedelnesen teljesiti, illetve a j6tAlas kijriben a hibaclhririris a hiba bcjcleotls6rril s2imitotr, mcghatirozorr

id6tanamot meghaladja. l.elek megillapodnak abban, hogy kiscdelrncs tcljcsit6s esct6n a kotbdr m6n6kc a 3.2.
pontban foglalt brutt6 dij 1% a naporta. A ktscdelmi kijtbir a kdtclczctts.gre irinyad6 tcljcsit6si hatirid6
rredmenyrcl< n tlrelrer kcir eri els. nap..l 1ar.
4.2.2.Eladi, k€sedelmi kotb& megfizct6sEre kiitcles, amcnnyiben a 2.4. ponrbnn meghatirozott ,t munka6rln
beliili ieakci6id6 hxtirid5haz k6pest k6scdelembc csik. I,clck rnegittapodnak abban, hogy kdscdclem eset6n a
kcjtb6r m6rtike a 3 3. pontban foglalt brutt6 havidij 5nra minden megkczrlctt 6rira. A kiscdelmi kotb6r a
kotelezettsagie ifinyxd6 rcakci6idtj crcdrninvtclcn eltelrat k6vc(i elst 6r^ta:roti r.
4.2.3.A k6sedeirni kotb6r 6rv6nyesit6se nem mcntesiti L,ladrlt a teljesit6s al6l.
Az Elad6 kEsedetme ide€nve a hibis tel,esitis okin bekcjvetkez6 kiscdcimer is
-

kizii^.

a

Vev6 egyidejn k€sedeirn6t
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4.3.

Iielck megillapodnak abban, hogl birmely okb61, amelv6rt Elado felel6s

-

(Elad6 6rdekhtiribcn
fe)rnertlt birmilyen okb6l ttirt6n6 meghiisullsa (ig)' kiil6ndsen, ha f')lad6 a teljesit€st megtagdja sag.l t'ilad6
silvos szerz6d6sszeg€se miatt Yev5 a szerz6d6st felrnondia ragl aa6l clill, vagl szerz6d6s teliesit6se Fi.lad6
6rdekkdr6bcn felrnetiilt okb6l ellehetetienul$.
l.amcnnyibcn az Eszkozcjk birtokbaadisa a 2.2.1. pontban foglalt hatlrid6 letelt€t k6vet6 20 flaptari nap
eltelt6vcl nem rortanik meg, a tcljcsit6st a Vev6 6rdekmulisinak rovibbi bizonyitisa n61kLi1 meghitsultnak
tekinthcti, ts mcghitsul,isi k6tb6rt ktivctclhct. r\ jelen pont szerinti csctbcn a meghiisulisi kotbit mirtikc a
3.1. pontban foglalt brutt6 dij 30%'a,
4-3-

hadid6letelt6t kdvet6 20
Vev6 meghirisulmak tekintheti €s meghiusul6si kcitb6n
a meghirisullsi kotb€r m6n€ke a 3.2. pootban foglalt brutt6 dii 300.'0-

4.3.2. amennyiben a Rendszerintegrici6s feladatok elv6gz6se a 2.2.1. ponrban foglalt

naptlri nap eltelt6r.el ncm t6rt€nil meg,
kovetelhet. A jelen pont szetinti esetben

a teljesit6st a

4.3.3. amcnnlben a M6m6ki timogates fcladatok elv6gz6se kapcsin Elad6 I hrinapon behil6tszot kasedclcmbe

esik, a szcrz6d6st a Vcv6 azonnali hatillyal ftlmondhatja 6s mcghiisullsi kirtbirt kovetelhet. A jelcn pont
szerinti es€tben a mcghirisulisi kcjtb6r min€ke a 3.3. pontban foglalt brurtri dij 6s a szez6d6s tcljcsit6s6b6l m[g
fennmarad6 h6nap szorzadn k 3Oo/\)
^
^,

hatillnr felmondisinak k6zhezr,-6tellt kovet5 neP.
,L 4.3.1. - 4.3.3. pontok szerinti mcghirisulisi kotb€tek teljes osszege a Vcv6t aklot is megilleti, ha a Vevri
jeleo szerz5d6st6l az Elad6 eg16b sriiyos szerz6d6sszeg6se mian el61l.
esed6kess6ge a Vcv6 azonnali

a

4.4.

F-lad6 hibisan teljesit kiilrindsen, ha a mrlszaki leirisban fclsorolt eszk<izok nem felelnck meg a
teljesit6skor a jogszabilyban vag-v ielen szerz5d6sben meghatirozott kiivetelm6nl cknek.
IIibls teljesit6snek min6siirl kiil<inosen, ha az eszkozt ricm, vagy a rogzitctt mifl6s6gt61 elt6r6en lehct haszn6lni.
-Amennyiben az E1ad6 teljesitdsavel kapcsolatban j6tillisi, illetve szavatossigi ig6nyt megalapoz6 hiba meriil fcl,
de a Vev6 nem 61 i6t61l6si, illewe egy6b szavatossigi ig6nnyel, Elad6 hibis teljesit6si kotb6t 6zet6sIre ktiteles,
amelynek m6tt€ke a 3.1. pontban foglalt brutt6 di) 20%-a.

'I'ovlbbi tlad6 hibisan teljesit kiiLlonrisen, ha a miszaki leirlsban szerepl5 Rendszerifltegrici6s

feladatok

elv6gzisc nem {elel mega teljesit6skora jogszabllyban, jelen szerz6d€sbcn 6s a m6szaki leirisbaa meghatirozon
kdvetelm6nyeknek:
Hibis teljesit6snek min6siil kiil5nrisen, ha a rcndszen oern, vag1,a rdgzitett cl6irisokt6l elt6r6en lehet hasznilni.
,\mennyiben az Elad6 teljesit€s€vel kapcsolatban i6rillisi, illen'e szavrtossagi igenvt megalaPoz6 hiba mertl fel,
de a Vevci nem €l j6rillisi, illewe egt6b szavatossigi ig6nnyel, Elad6 hibls teliesit6si kcitb6t tuet6s6re ktitclcs,
amelynek m€rt€kc a 3.2. pontban foglalt btuft6 di) 20ok a.

Az EIad6 hibis teljcsit€si kotb6n kcjtcles fizetni tovibb6 a tetjesit€s credm6ny6hez nem kdthet6, de egyibk6$t
a vonatkoz6 jogszabilyokat, illetve a ielen szerz6d6sben meghatirozort el6irisokat figyelmen kivul hagy6
reljesit6s esct6n. A hibis teljesit6si kirtb6r alapia a ielen szee6d€s 3.1. pontjiban foglalt brutr6.t'atelir, m6rt6ke
20 0k.

a k6sedelm! hibis tcliesit€si, illen'e meghiisulisi k6tb6rt, ilct!'e a Vev6 r6sz6rc fizetend6
kirt6rir6s cisszeget a Yev5 felsz6litisit6l szimitott 8 napon beliil koteles a Ver6 bankszimliiira tdn€n6
it:talissal megfizemi, illewe a Vcvr5 vilasztisa szerinq az Elad6 itisbeli 6nesit6s6t kovet6en, jogosult az Iilad6
iltal Ezetend6 k6tb6r, illetve k;rt6rit6s osszeg€t a szirnla tisszcg6b5l levonni.
Amcnoyiben Elad6 a vev5 k6tb€rig6ny6t 5 munkanapon beliiLl, irlsban ncm kifoglsolia, az a vev6i kotb6tig6ny

4.5.

Hlad<i

elismet6s6nek min6sin.
a koth6ren feliiLl kovetclheti kira
jogait
is.
megt6dt6s€t, 6s aw6nyesitheti a szeo6d6sszegdsb6l eted6 egy6b
fakad6
iganyeit, ha a tetiesitdst clfogadta,
jogosutt
a
szez6d6sszeg6sb6l
is
6rvdnyesiteni
Veii5 abban az
"".tben kiadta.
illen e a teliesit6sigazolist

A kotb6rt akkor is mcg kell fizemi, ha Vev6nek ktua oem meriilt fcl. Vev6
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5.

Szerz6d€s hatilya, felmondls

5.1.

Jelen szcrzrid6s mindk€t t€l akel tdn6n6 al.iiris napiin lep hatilyba

5.2.

Jelen szerz6d6s m6dosirisa kizir6lag a Kbt 141. $-iban meghatirozott esetben, a szer26d6s aliirisira
jogosultak iltal, kriz<is megegyez€ssel irisban lehetsdges.
Felek dgzitik, hogv a I'elek azonosit6 a&taiban vagy a kapcsolatutt6k szem6ly6ben bekiivetkez6 vlltozisok
nem min6siilnek szerz6d6smodosirisnak.

5.3.

Jelen szerz6d6s megszrlnil a szerz6d€s teljesitEs6vel vagy silyos szerz6d6sszeges miatti azonnali hetillt
fdmondissal, tovibbi a ielen szer2&6sben vrgy jogszab6lyban biztositott eLillissal, felmondissal, valamint a
teliesitds lehetedenn6 vilise esetdn.
A szerz6d6 felek srilyos szee6d6sszeg6snek tekintit kiildnoseo, de nem kizir6lag, ha
a k€sedelem id6tartama elari a 2.2. I . pontban meghatirozoft hatidd6hriz k€pest a 20 napot, vagr a 2.4.
pontbafl meghatArozott hatidd6h<iz k6pest a 4 &iq
- a szerz 6d6s id6tartama alatt legalibb k6t alkalomoal keriiLl sor hibis teljesit6si kdtb6r megillapitisira,
Elad6 vagy alvlllalkoz6ja megszegi a jelen szerz6d€s tirgy6t k6pez6 tev6kenys6g folytarisira vonarkoz6
hatilyos jogszabilyi rendelkez6seket,
ha Illad6 - k<iz6s ajinlatt6tel esetEn b6rmelyik Elad6 ellen az al:ibbi int€zked6sek koztil birmelyiket
-

elrendelik:

(a)

felngycl6 biztos kinevez6se (c6gnyilvinossigt6l a bir6s6gi c6geljidsr6l 6s a v6gelszimolisr6l sz6l6
2006. 6vi V. tdrv6ny (Cw) 82. g (1) bekezd6s); vagy
(b) c6g mikodds€nek felfiiggeszt6se (Cw. 85. S (1) bekezd6s); vegy
G) Elad6 megsziintet6sire idniul6 eljiris meginditisa, vagy v6gelszimolisi eljiris elrendel6se cset6tr (Cw.
89. $ vag 98. g); vagy
(d) ad6sz6mr&l€ssel 6dnten c6gek megsziomek nlilvinitisira ininy:t6 eljirls eset6n (Cw. 91. $); vagy
G) a bir6sig ideiglenes vagyoofeliigrel6t rendel ki a Elad6 tekintetaben (Cs6dtdrv€ny 24lA. $); vegy
(f) Elad6 nnaidonosai elharirozzlk Elad6 jogut6d n€lkiili megszintet€s6t 6s elrendelik a v6gelszimolis6q
vagy

-

Elad6 iegyzett r6k€i6nek csdkl<enas6re, c6gforn/jinak megviltozisira, italakulisira, rulaldonosi
szerkezet6nek megviltoztatisita vonatkozo doot6st kdvet6 8 (nyoD iapon beliiLl Vev6 r€szdre irisban rin€n6
bejelent6si kdtelezetts6g6t elmulasztja,
Elad6 nem teljesiti az alvillalkoz6k igenybev6telEvel kapcsolatos, Kbt. szerinti kcitelezens6geit,
Elad6 jogos €s alapos ok n6lkiil megtzgadia a teljesit€st,

-

Eled6 megtagadia a Vev6 ilel adott uasirisok v6grehajtisit,
Eled6 a lelen szerz5d6sben v6llalt szavatossigi 6s i6uillisi k<itelezens6geit nem teljesiti,
Vev6 szerz6d6sszeni teljesit6s elleo6re nem igazolja a teljesit6st vagy azt indokolls n6lkiii megtagdia.
Ha a siLlyos szerz6d6sszeg6s krivetlezt6ben a jogosultnak a szerz6d6s teljesit6s6hez ftz6d6 €rdeke megszrinr a nrisik f6lhez int6zen irlsbeli nyilatkozatival -, elillbat a szerz6d6st6l, vagr ha a szerz6d6sk<it6s el5n fermillt
helyzetet term6szetben nem lehet visszaillitao! felmondhatja azt.

5.4.
a)

Vev6 a szerz6d6st felmoodhatja, vagSr - a Ptl.-ban foglaltak szerint a szerz6d€st6l elillhat, ha:
felt€denin sztks6ges a szetz6d6s olyan l6nyeges m6dosirisa, amely eset€ben a 141, alapjln rij
$
k6zbeszerz6si eljirlst kell lefolytami;
b) -Fl.L<16 nem biztositja a Kbt. 138. \-ban foglalal betatlsit, vagy Elad6 szem6ly6ben 6rv€nyesen olyan
jogut6dlis kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt 139.
$-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cilke alapiin a krizbeszerz6s szabilyainak
megsze#se miaft kdtelezetts€gszeg6si eliiris
indult vagy a, Eut6pai Uni6 Bir6siga
ELTMSZ 258. ci}[e alapian inditoft etjirasban kimondta, hogy az
^z
Eur6pai uni6 jogrb6l ered6 valamely kritelezetts6g
tekintet€ben kdtelezetts6gszeg6s rdn6nt, 6s e birosit;tgl
megillapiton jopdn6s mian a szerz6d6s nem semrnis.
vev6 kriteles a szerz6d€sr felrnondani vagy - a Ptt. ban foglaltak szerint att6l el6llni ha a szerz6d6s
megk6t6s6t kdvet6en iut tudomlslrq hogy a szerz6d6 f6l tekintetdben a k5zbeszerz6si eljiris sorin kizir6 ok
illt fenn, €s czdn ki kellcft volna zrmi a kaizbeszerz6si eliirisb6t.
8
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5.5.

Vev6 jogosult €s egyben k<iteles a szerz6d6st felmondani - ha szirks6ges olyao hatirid6vel, amely
lehet6v6 teszi hogy a szerz6d6ssel irintett fela&ta ellitisir6l gondoskodni tudjon -, ha
a) Eladtiban k<izvetetten vag)' ko^'edeDiil 259lo-ot meghalad6 nfijdoni r6szcsed6st szerez valamely olyan
jogi szem6ly vagy szetn6lyes joga szetint iogk€pes szervezet, amely tekintet6befl fennill a Kbt.62. $ (1) bekezd6s
k) pont kb) alpontjiban meghatirozott felt6tel;
b) Elad5 k6zvetenen vagy krizvedentirl 25%-ot meghalad6 tulaidoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi
szem6lyben v.gy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fennill a Kbt. 62. $ (1)
bekezd6s k) pont kb) alpontjiban meghatirczoft felt6tel.

5.6.

Ha a tcljesit6si hatirid6(k) lejitta el6n ryilvinval6v6 vilik, hogy FJad6 a szolgiltatist az esed6kessegkor
oem tudia tcliesiteri, vagy a teljesit6s hibis lesz, €s a teljesit6s emian Vcv5nek mir nem ill €rdekdben, Vev6
elillhat a szerz6d6st6l-

5.7. A jelen szerz6d6s

bitmilyen okb6l tdn€n6 megszindse eset€n a Felek krjtelcsck halad6ktalanul
elszimolni egrnissal a jelen szerz6d6sben foglaltak, illetve a Ptk. irinyad6 szabilyai szerint. A Felek
titokutissal, jogvitiLkal 6s k6zl6seklcel kapcsolatos jogai 6s k5telezetts6gei a ielen szerz6d6s birmilyen okb6l
tcin€n6 megszrin6s6t kovet6eo is fennmaradnak, 6s ktitelez5 €n'6n)tek a Felekre.

6.

Kapcsolattart6lq6nesitdsek

6.1. Ver'6 utasitisi 6s ellen6rz6si

rendclkez6

solattan6 munkatrirsa:

L'r Grorgj

N6v:
l clt f<,n:
E-mail:

+ 362{)260403t)

ur.91org1(@btm.hu

nunkatirsa:

6.1. l rlad<i ka

Ni'v:
(.ir:r:
'l ele tbn:

Sulrik 7,solt
1139 Budapest Frangcpin utca 46 48.
+36- I t616-4780

li

sulak.zsolt@panorinfotmatika.hu

rnail

6.3. A kapcsolattat6k nem jogosultak a szett6d6s l€D,'cges tanalmit arint6 iogoyilatkozat t6tel€re, a szez6d6s
m6dositis6ta vagy megsziintet€s6re, kiv6ve, ha a kapcsolatten6 eg)'ben a f6l k6pviselet€re jogosult szem6ly. A
szerz6d6ssel kapcsolatban ezen ioghat6st kivalt6 cselekmdnyekre kizirrilag a felet k6pvisel6, Elad6 eset6ben a
c6gjegyz6sre jogosult szcm6ly(ek) iogosul(ak).

6.4. A kapcsolattan6k szem6ly6ben, illen e adataiban bekrjvetkez6 viltozisok6l sz6l6 egloldahi 6rtesit6sek
szerz6d6 felek megillapodisa alapjin nem min6siilnek szerz6d6sm6dosirisnak, az err6l sz6l6 egyoldalir irisbeli
6rtesit6s k6zhezv6tel6vel zzt szerz6d6 felek e mAsik f6l iltal elfogadotmak.
6.5. Ertesit6sek
A Felek a szerz6d6ssel lapcsolatban egyrnishoz int6zett €rtcsit6seikct irisban lev6l, telefax vagy e-mail

ritjin

kii,ldit meg. A lelen szerz6d6s m6dositisival, megsziintet6s6vel, illetve a jelen szerz6d6sb6l szirmaz6 iginy
€rv6nyesitds&el lepcsolatos iognlilatkozat t6rtivev6nyes postai kiiLldem6ny ritjin k6zbesiteod5.
Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az irisbeli m6don t6n€n6 6rtesit6s abban az esetben tckinthet6 k6zbesitetmek,
amennyiben annak t6ny6t tetivev6nyes kiiLldem6ny eset6n a t6rtivev6nv visszakilld6se, illetve e-mail 6s telefax
esct6be$ pedig annak visszaigazolisa igazolhat6 m6don megt<inEnt a cimzett f6l r6sz6r6l.
A tdnivev6nycs posai kiiLldem6nyk6ot szebihszetrlen postara adoft idsbeli nyilatkozatokat a k6zbesit6s
misodik megkis€tl6sEnek napiet k6vet6 5r6dik mur*anapon k6zbesitetmek kell tckinteni ha a kiildem6nl,
t6niver.6aye ,,nem kereste", ,,elkciltrjzriti', ,,itv6telt megtagadta", ,,cimzett ismereden", ,,k€zbesit6s
akadilyozott", lagy mis hasonl6 tartalmri jelz6ssel 6rkezik r.issza. Ha az k6zbesit6s rnisodik megkisirl6s€oek
napja nem iltapithat6 meg, va1ry a k6zbesit6s rnlsodszori megkis6rl6sdre nem kertiLlt sor, a kt dem6ny azon a
napon min6siil k6zbesitetmek, amelyen a k6zbesitedeo kiildcm6nyt a posta a felad6oak risszaktldte.

?.

A Kbt. Sltal el6irt rendelkez6sek

.

Szet6d5 Felek megillapodnalq hog) :
- Fllad6 nem 6zet, illetve szimol el a szerz6d6s teljesites6vel dsszefiigg€sben olyan ktilts6geket, melyek a
Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) ponr ka) kb) alpont szeri$ti felt€teleknek nem megfelel6 tirsasig tckntet6ben
7 .1,

meriiLlnek fel, 6s melyek a Elado ad6k6teles jovedelrn€nek cs6kkent6s6re alkalnrasak;

-

FJed6

a

szerz6d6s teljesit6s6nck teljes id6tartama alan tulaidonosi szerkezet6t Vev6 sz6rn:ira

megismcrhet6v6 eszi 6s a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s szerinti iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul 6nesiti.

?.2. Elad6 rudomisul vcszi, hog1 Ver'6 kriteles eleget teDm a jogszabilvok 6ltal el6in a&tszolgiltatisi
tiiakoztalisi kdtelezetts6genelq kiil6n6s tekifltettela Kbt. 37. $ 6ban 6s 43. $-iban el6inakra.

aliirisival tudonLislrl veszi, hogy nem korlitozhat6 vagy nem tildrat6 meg iizlcti
titokra hivatkozissal olyan adat nriivenossigta hozatda, amely a kdz6rdeki adatok nyilvinossiglta 6s a
kdzdrdekb6l nyitvinos adatra vonatkoz6, kirl6n tdrv6oyben meghat,ifozoft adatszolgiltatisi €s tii6koztalisi
k6telezem€g ali esik.
7.3. Elad6 jelen szerz6d6s

oyilvinos, kdz6rdekrf adamak min6siil, ide nem irtve az a,ir atban Elad6 iltal kifeiezencn
tizleti ritokk6dt elkiildnitett m6don elhelyezen, tzleti titkot tanalrnzo i.ratot. Mindez azonban nem vonatkozik
a Kbt. .+4. $ (2) €s bekezd6se szerinti adatokra, tovibbi nem jeient Elad6 resz6re semmil-ven felhataLruzisq
hogy a szetz6d6s szerinti adatolat, infornici6t, megoldisokat stb. a Vev6 el6zetes irisbeli hozziiirulisa n6lkiiLl
a szerz6d6st5l clt6r6 cdlra hasznilja fel, \,^g
nyilvinossigra hozza, illet6ktelen harmadik szem€llyel
^zok^t
koz<;lje.
7.4. Jelen szerz5d6s

fentieken nilmen6eo lilad6 a jelen feladat ellitisival kapcsolatban tudomisira juton mindetrnemi
infomrici6t 6s adatot tialeti titokk6nt k<iteles kezelni 6s korlidan ideig meg6rizni. Elad6 villalja, hogy ezen
rcndelkezdst alkalmazonaival, alvillalkoz6ival is betanatia.
7.5.

A

7.6. Vev6 a szerz6d6s megfelel6 teljesit6se eset€n hozzAizrutr rhhoz, hogr Elad6 a szerz6d6s szerinti
hogl Elad6 il1'en ir{nyu k6r6se eset6n az

tev6kenys6get referencja anyag6ban feltiintesse. Vev6 k<itelezi magit,
erre vonatkoz6 nyilatlozatot F,iad6 resz6re kiillitja.

7.7.Elad6 szem€lye csak az alibbi csetekben viltozhat meg
ha a Kbt. 141. S (4) bekezd6s a) pootjiban foglalt felt6teleknek megfelel6 egy€rtelmi tzct26d6ses

a)

rcndelkcz6s alapiin a jogut6dlis proieknisasig vagy a teljesit6s biztonsiga 6rdek6ben ilyen szerz6d6ses
rendelkez6s alapj6o a teljcsit6shez finanszirozist wujt6 iogi szem6ly vagy az iltala iel<ilt jogi szemdly iltal
tdninit; vagy
b) ha a szerz6d6 f6l szem6ly6ben bekiivetkez5 jogut6dlis a iogi szem6lv italakul.is6nak, egyesirl6snek,
sz6wilisnak vagy a jogut6dlissal megszin6s nxis eset6flek kdvetlczm6nye, vagl olyar r6szleges jogutridlis
eredm€nyek6nt k<ivetkezik bc, ahol egl gaz&sigi egys€gk6nt mrikod6 teljes tzletig (t hozzi tattoz6
szerz6d6sekhel, eszk<izokkel €s munkavillal6lJral) - nem gazdasigi tirsasig iogi szem€ly eset€n az adott
tw6kenysiget ellit6 tcljcs szervczeti egystg - itnrhizisra keriiLl a jogut6dra, vagy az eredeti szerz5d6 fdlre
vonatkoz6 6zet€sk6ptelens6gi eljiris sorln keiil a szerz6d6s itruhizisra; ha a szerz6ddsbe l6p6 jogut6d nem
ill a krizbeszerz€si eliidsban a.lkalmazott kizfu6 ok harilya alatt, - az ajiolattev6re idnJ'ad6 szabilyok szerint,
a Kbt. 138. S @)-G) bekezd6s6nek alkalmazisival - megfelel a kdzbeszerz6si eljirisban alkalmazott
alkalmassigi k5vetelrnEnyeknek, 6s a jogut6dlis nem c tciw6ny elkdmazisinak a mcgkeriiLl6s€t c6lozza.
Elad6 szem6iye a fentiekben foghlt eseteken kivii,l csak ii ktizbeszerz€si eliids eredminyek6nt viltozhat. A
jogviszony egy6b elemeinek viltozisira a Kbt. 141. S reodelkez6seit kell alkalmazni.

7.8.

A

szerz6dds azorr riszc, amelynek teljesit6s6ben alv6llalkoz6 r6szt vesz: nem LettlLI sor alvillalkoz6

igcnybev6tel6rc.
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8.

Egydb rendelkez6sek

8.1.

Elad6 jelen szerz6d€s aliidsival egyidejtileg az illamhiztartisr6l sz6l6 2O1l.6vi CXCV. t6n'6qben
(Aht.) 6s az ilarnhi"ta(isr6l sz6l6 t6n'6ny r'6grehaitistu6l sz6l6 368/2011 611.31.) Korrn rendelet 50.$ (1a)
bekezd6s6ben foglaltak alapiin nylatkozil hogl a tirsasig a nemzeti vagy ont6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. t<irv€ny
OJvt.) 3. $ (l) bek. 1. pontiiban meghat&ozottak szerinti itbthat6 szen'ezetnek min6siil mivel olyan belfrildi
jogi szem6ly, amely megfelel a k<ivetkez6 felt6teleknek:
a) nrlajdonosi szerkezete, a p6rumosis 6s a terrorizmus Enansziozisa megel6z6s€r<il 6s
megakadilyozisir6l sz6l6 t&v6ny szetint meghatitozon t6nyleges nrlaldonosa megismerhet6,
b) az Eur6pai Uni6 tagillamiban, az Eut6pai Gazdasigi T6rs6gr6l sz6l6 megillapod6sban r6szes illamban,
a GezdasAgj Egyiittmikdd6si 6s Fejleszt6si Szewezet tagillamiban vagy olyan illamban rendelkezik
ad6illet6s6ggel, amellyel Magyatorszignak a kett6s ed6ztatis clkeriii6s6r6l sz6l6 egyezm6nye van,
c) oem min6sii,l a titsasigi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 tcirv6ny szerint meghatiJozott ellen6rz6tt
kiiifrildi tirsasignak,
d) a gazdilkod6 szervezetben krizvedeniiLl vagy kozveteften tdbb mint 25% os nrJajdonaal, befolyissal
vagy szavazati ioggal bir6 jogi szem€lv, logi szem6lyis6ggel nem rendclhez6 gazdilkod6 szervezet tekintet6ben
az e), b) 6s c) alpont szerinti felt6telek fennillnak)-

hog az Elad6 a szerz6diskritds
^ff61,
id5pontiiban nem min5silt, vagr a ielen szerz6d6s megkcir6s6t kdvet6en a szerz6d6s hati\a alatt beillott
kririiim6ny folyt6o mit nem min6siiLl itlithat6 szen'ezemek, a Vev5 a jelen szerz6d6st6l kittalanitisi
kritelezens€g n6lkiii elillhat, 6s az Elad6 r6sz€re teljesitett szolgilmrisokat vagy azok 6rt6k6t visszakcjveteli.
Az Elad6 kijteles az idithat6sigival dsszcfiigg6, e min5s6g6t megalapoz6 adatokban a jelen szerz6d€s hatilya
alan bekovetkez6 viltozisokat <it munkarupon beliiJ bejelenteni a Vevdnek, amely bejelent6si ktitelezens6g
E)ad6 telies felel6ss€ggel tanozik.
elmulaszlisib6l ered6 valamennyi kir6rt
^z
Amenny,iben a Vev6 a jelen szcrz6dis

lati)ya alatt rudonrist szercz

Felek tudorruisul veszik, hogy az Alla-i Srim"e"6sz6kr5l sz6l6 2011. 6vi LXVI. t6w6ny 5 $ (5)
5. $ (3)-(4) bekezd6s szerinti ellen6e6si feladataival
bekezd6se szerint az Alami Szimvev6szek ^2
lllar*Azta*is
altendszereib6l Eranszitozott beszerz6seker 6s az
dsszefiigg6sben - ellen6rizhcti az
illamh6zuttis alrendszereihez tartoz6 vag/ont €dnt6 szerz5d6seket Vev6ndl, Vev6 nev6ben vagy
k6pviselet6ben eljir6 term6szetes szem6lyn6l ds iogi szem6lyn6l, valamint azoknil a szerz5d6 felekn6l, akik,
illetve amelyek a szerz6d€s teljcsitisE6tt felel6sek, tovibbi a szcrz6d6s tellesit€s6ben kdzremikrjd6kn6l.
Illad6nak biztositania kell tovibbi, hog5r az erre jogosult szen'ek, szcri'ezetek ellen6rz6si, r'izsgilati
jogosultsigukat a riiuk vonatkoz6 jogszabill 6s egy6b el5irisoknak megfelel6en teljesithes#k. Elad6 az
esedeg€s ellen6rz€s, !'izsgilet eseten villalja, hogv ez ellen6r26st, vizsgilatot az erre iogosult szcveL, szervezetek
r6sz€r6l ofui, illet6leg a k6n fek ihgositist mefPdia, a jelen szerz6dis teliesit6s6vel kapcsolatos iratokat
bemutatja, 6s sziiks6g eset6n nLisolatbar it2dia
Elad6 k<itelezetts6get villal arta, hogy a iclen szerz5d6ssel kapcsolatosan keletlezett valamennf
dokumenrumot, iretot legal6bb a szerz6d6s megszrin€stt5l szlmitott <it €vig meg6ei.

8.2.

8.3.

tdgzitil, hog1 a jelen szerz6d6s megkrit6se 6s tcljcsit6se €dek6ben a Felek term6szetes szem6ly
k6pvisel6i, alkalmazottai, egy6b krjzremrikcjd6i (a tovibbiakban egyiittcsen: k6zremikrid6k) nevdnek,
Felek

beosztisinak ds munkahelli el6rhet6s6geinek, minr szem6lyes adatoknak a kezel6s6re kcriiLl sor. Az adatkezcl6s
c6lja a szerz6d6s cl6k6szit6sc, megk<it6se, a szerz6d€s teljesit6se sotin keletkez6 dokumennrmok elkiszit6sc.
kapcsolartatis. Az adatkczel6s jogalapja a Feleknek a szcrz6dls teljesit6s6hez 6nz6d6 jogos 6rdekc, az
adatlezel6s m6djai a szem6lycs adatok r<igzit€se, tirolisa, felhasznilisa, trjtl6se. A lrelek a szem6ll'es adatokat
a szerz5das tirgva szerintr katkezel6si meg6rz€si id6 lciiratlig kezelik. A szemdlyes adatok forrlsai saiit
krjzrcmik<jd6i tekinter€ben az adon szerz6d6 Felelq mirr adatkezcl5k, akih a szez6dis aliir6sival kijelentik,
hogl a sajir krjzremikiid6ihet a ielen pont szeinti adatkczcl6sr6l igazolhat6 m6don tij6koztanik 6s az
adatkczclishez va16 hozzijirulisular beszereztik.

8.4.

A szerz6d6 Felek a szerz6d6s teliesit€se 6rdek6ben szorosan eg:,'iittm[kodnek. N{ind a szerz6d6s
megkot6s6t megel6z6en, mind a teljesit6s sotin i<ihiszemrien, kcilcs6n6sen egytitttnikddve iirnak el Ennck
6rdek6beo:

n

,w2-

-

k6pvisel6ik, kapcsolattan6ik,

a szerz6dis teljesit6stben kdzreoikod6k szem6ly6ben,

meghatalmazisiban bek6vetkez6 viltozis<-rkat halad6ktalanul irisban kcizlik egyrnissal,
kolcsrin<isen 6s halad6ktalanul egymls tr.rdomisita hozzik mindazon r6nyeket, kotiiLlm6oyeket 6s
6rtesiil6seket, amelyek a szerz6d€sszcri teljesit6st akadilyozzik vagy vesz6lyeztetik, €s azok elhiritisita minden
t6liik clvithat6 int6zked6st megtesznek,
i.itiikat k<izveden tirgyalisos riton kis6tlik meg rendezni era is figyelemmel, hogy a vitik 6s azok
tendez6se min6l kisebb m6rt6kben gitolja a szerz6d6sszcti tcljesit6st.

8.5.

Felek rcigzitik, hogy szcrz6d6ses iogriszonpkb6l keletkez6 vitijuk rcndezise irdckdben nem vesznek
ig6nybe mediitori kozremrikrid6st, illenc logvitiiukat nem rerjesztik eseri r.agy illand6 vilasztonbir6sig el6.

8.6.

Amennliben jelen szerz6d6s birmely kit6tele, rendelkez6se nem 6nelrnezhet6

vgi

iitkrizik az nincs hatissal jelen szerz6d6s egy6b tendclkez€seinek 6w6nyess6g6re.

8.7.

-{ szerz5d6sb6l szitmaz6

esedeges

jogvitikat a felek

a

iogszabilyba

hatiskcinel rendelkez6, iller6kes megyar bft6sig

el6tt rendezik.

8.8.

Eladr! k€prisel6je hielenti, hogy Elado k6pviselet6re 6s a ielcn szerz6d6s aliirisira megfelel6
iogosultsiggal rendelkeziknza\hogy az ezzel <isszeftigg6sben felmeriiLl6 kirokdn a polgi-ri jog szabilyai szerint
felel6ssdggel tal:ozi[ Vev6 fel6 helytillni.

8.9.

A jelen szerz6d6sben nem szabilyozon k6rd6sek tekintet6ben a krizbeszerz6si dokumentun\ e Vev6
aiinlata, valamiot a hatdlvos magr ar iogszabilyi rendelkezdsek, ig1 kiiLldn<isen a Polglri Tdn 6nyk<in1wr6l sz6l6
2013- 6vi V. t<irv6ny (Ptk.), a kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tcirv6ny (}ibt.), a vonatkoz6 Eur6pai
Uni6s nonnik, a vonatkoz6 szakmai jogszabilyok, valamint az illamh,iztartisi iogszabilyok az rioyzd6ak.

8.10. Jelen szerz6d6s 12 oldalb6l 6s az aliiriskor 2 derab mcllikletb5l ill, melyet felek elolvasis is 6nelmezds
utin, mint akaratu.klal mindenbcn megegyez6t, j6vihagy6lag imak ali.
8.11. Jelen

szerz6d6s

pddiny Elad6t,
Budape

4 egymissal mindenben megegyez6 eredeti p6ldinyban

k6sziiLlt, amelyb5l

1

(egy)

3 p6ldiny Vev6t illet mcg.

2021. decembet 14.

./ , -:/

.. ........1.:. ...'.::.:1). ..
f6igtzgtt6

Noc

..

Elad6 ktpv.: So6s Tamis vcz6rigazgat6
PANOR Informetika Zrt.
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Cutu

Nwh

Csiki Attila gazdasigi igazgat6

pinzigyi ellenjeglz6
Budapest, 2021. december,,]'1
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l\'lell6kletek:
1. szimu: M,iszaki leiris
2. szimt Elad6 Kereskedelmi szakmai ajinlata
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