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1" Er,dznrfNynr
A szerzddds ldtre.jdttdnek eldzmdnyeii:

,\

e\6nhst llolyatott le "szombathely Megyei Jagil Vdros Polgdrmestevi
f{ivatsla rdszdre iffirrnatikqf estzkozdk beszerzdse addsvdteli szerzfidds keretdberc'r tdrgyban,
nnely eljrir6s nyertes ajrinlattevdje az Elad6 lett" A felek ennek megf-eiel6en u" -ut61rbi
VevcS k6zbeszerzes't

.AddsvdteXi szerzdddst X(trtik rneg egym6ssal"

2. Drrwfcr6r
A jelen Szerz<id6s alkalmaz6s6ban:

erf!'A Tiirv6ny'u: Az

6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz6\6 20A7.6vi

"Arl.nt: Azad6z6s rendjdr6l sz6l6
"Ellenszolg6ltat6s!':

A Vev6

Szerir6dd s alapi{tn telj e sftend6

eI

2Cr03.

CXXVII. tcirv6ny.

dvi XCII. tcirv6ny.

6ltal az Elad6nak Termdkek 6s Szolg6ltat6sok nyrijt6sa fej6bern-a jelen
vagy annak b6rrnely rd szl ete.

lensz:o I g6ltat6s

"Kbt"q': A kdzbeszerzdsekrdl sz6l6 201tr " dvi CVIII. t6rv6ny"

n u

Szerzdddso' : Jelen Szerzddds a melldkletekkel egyiitt"

'uSzolgriltatiis'o vagy "Szolg6ltatiisoku'; Az Elad6 {lta\ a Vevd r6sz6re a jelen Szerz6ddssel kapcsolatban
nyujtott szolg6ltat6sok dsszessdge "
uuTermdkuu

vagy '0Terrn6kektt: Minden olyan eszkdz, term6k, berendezds, arnelyet jelen

Szerz6dds

teljes{tdse sor6n Elad6 leszfllft 6s Vev6 szfimitra {tad"

3" ASznnz6pfsuAncva
3"n A"jelen szerzodds alapjdn a Vevd megrendeli, Elad6 pedig elv6llalja a Nitiszaki neir6sban (1. szimri
melldkletben) nevesitett tenndkek szfillitilsfit az ott rneghathrozott mennyisdgben 6s rninosdgb,en"

4"

4.L A teljesitds
Kossuth

4"2 dz

tr

A rnr.msfrfs nnr,vn 6s rcr,r,px6nzfsn

helye: Szombathely fufegyoi Jogrl V6ros Folgrlrunesteri F{ivatala; 9700 Szombatheliy,

ajos u" tr-3"

rnegjeldlt helyen ds id6ben a Term6keket 6tadni, illetve a
meghat6rozott X<aposol6d6 szolg6ltat6sokat teljesfteni oly m6don, hogy a szd'llitils, valamint a
kapesol6d6 szolg6ltat6sok (beszerelds, betizemel6s) teljesitdse a szerz6ddsben foglalt hat6ridore, hiba

Elad6 kdteles

a Vev6 6ltal

ds hi6nymentesen megval6sulj on.

4.3 Az Elad6 1<6teles a Vev6 szftmfra kLz6r6lag fi"1, a sz6llftrist megel6z6en sehol nern hasznrilt
rendeltetdss zeril hasznhlatra alkalrnas Termdkeket sz6llftani

"

4.4 Az Elad6 a Termdkek

sz6llitr{s6vaX egyide.jtileg kciteles az arra vonatkoz6, a rendeltetdsszerti
haszniilathoz sziiks€ges valamennyi okiratot, dokumentSei6t, igy kiildndsen a magyar nyelvii kezeldsi
(hasznflati) irtmutat6t, kezel6szemetryzet betanft6s6t igazol6 jegyz6kcinyvet, a sziiksdges; hat6sri.gi
engeddlyeket 6s a forgalonnba bozatalra 6s a j6t6ll6sra vonatkoz6 okrn6nyokat, valamint il rntiszarki
lefrdst a Vev6 rdsz6re 6tadni, illetve elektronikus fton ei6rhet6vd tenni, tov6bbri a rendeltet6sszerii
hasznAlathoz sziiksdges t6j6koztat6st a Vevd riltal kijeldlt szem6lyek rdsz6re megadni.

4"5 A szerzbddsszerii

teljesit6s nneg6llapftdsa 6rdek6ben a Vev6 aitad6s- ritv6teli elj6r6st tart. EnLnek soriin

a Vevcl, noinden egyes leszdllftott Term6k esetdben ellendrzi, hogy az adott Termdk mindenben
rnegfelel-e a szerzoddsben (ds annak rnelldkleteiben) el6irtaknak. Az Stadhs- 6tv6teli elj6r6sr6l
jegyzokdnyv kdszi.il, mely tartaltrnazza, tr'logy a Vevd melyik Termdk estdben milyen esetleges hitr6t
aillapitott meg"

4.6

Az Elad6 a felt6rt hib6k kijavit6srlt kdteles halad6ktalanul megkezdeni ds - a hiba jellegdt6l fiiggoenlegfeljebb 3 munkanapon beltil a tribft elh6ritani, vagy a Termdket kicserdini 6s a Termdket a
Vev6nek, fjb6li megvizsg6l6s vdgett, rltadni.

4.7 A sikertelen ritad6s-ritvdtetri (iizernbehelyezdsi) elj6r6s kbltsdgei azElad6t terhelik, amennyiben ez
Elad6 drdekkdrdben fehneriild okra vezethetd vissza.

4.8

A szerzSdds akkor tekinthetd tel"jesftettnek, ha:

keriilt,

minden egydb okm6ny, amit a fizetdsi felt6telek el6irnak.

4.9 A

teljesft6s elfogad6s nem jelenti az Elad6 szerz6d6sszeg6se estdn
igdnydrvdnyesft6s jogdr6l val6 lemondist.

a

Vev6t megilir:td

4"10 A teljesftdssel kapcsolatos tov6bbi rendelkezGsek:
4"X0,1 A Tenn6kek felhaszn6l6s6nak szerzdi jogi feltdtelei:

4"10"n"1

A

Szoftverekre vonatkoz6an tovr{bbi felhaszn6l6si feltdteleket

a Szoftver gy6rt6i

felhaszn6l6si feltdtelek rdgzftik"

4"I4.I.2 ,{ Felek rlgzitik, hogy a Szerz6d6s alapjfin fizetett Ellenszolg6ltatin az Eilad6 6ltal
biztositott,

a

jelen Szerz6ddsben meghatdrozott valamennyi felhaszn6l6s ellent6telezdslt

(licene-dfj at) is rnag6ban

fo glalj a.

4"I4"2 A Vevei kdtelezettsdgei:
4"10"2"n A Vevd az Elad6 szerzdddsszerti teljesitdse esetdn, a jelen Szerzddds eloir6sai szerint
kdteXes r{tad6s-6tvdteli 6s flzetdsi kdtelezettsdgdt teljesiteni.

4"[0.2.2

"A Vev6 kdteles az Eladlval egytlttmrikddni a "jelen Szerzbdds teljesitds6ben, villlalja
tovribbrl az egyiittrniik6dds felt6teleinek Vev6 oldal6r6l tdrtdn6 biztosithsfit"

4"IA"2.3 A Vev6,

aszerz6d1s teljesitdsdhez sztiksdges, a Vev6 oldali emberi erofordsoliat kotelles
rendelkezdsdre bocsftani, a megfelel<i tapasztalattal rendelkez6, a szakteri.iletben jdrtas ds
ddntd si j o gkdn"el fe lruhrizott munkat6rsai dele 961 6sdval
"

4"14"2"4 A Vev6 kdtetres biztosftani rdszvdteldt a jelen Szerzddds szerinti Stadds-fitvdteli elj6r6son
6s az azt megel6zo teszteken, ennek keretdben kdteles biztositani a Tenndkek ritvdtel(ire
jogosult szemdlyek kije16l6s6t, az dtvdtelre jogosult szenndlyek oktatilsilt ar:ra
vonatkoz6an, hogy milyen min6sdgrl ds mennyis6gii Terundkeket kell 6tve;nniiik, az
aitvdtelre .jogosult szem6lyek megfeleki id6ben tcjrt6n<i rnegjelen6sdt a Termdkek
6rvdtel6nek cdljdb6l.

5,
5"1

TELJESITfSEKfS ELLENSzoLcAr,rarAs

Teljesit6sek
5.n"1.1

A teljes{tds id6pontja az az id6pont, amikor azEladd valamennyi megrendelt Termdket a
jelen Szerz6ddsben foglalt kdvetelm6nyeknek megfeiel6en - az esetleges hib6k kijiavit6sa ds
a szliksdges eserdk ut6n - a Vevo rdszdre 6tadta"

5"1"1"2

A teljesitdsi

hatSridd a szerzSddskdtdst kdvetd 30 nap, ha ez nem munkanap, akkor az
I<6vet6 els6 munkanap.

e:zt

5"1"1.3 Ezen idopontig meg kenl tdndnnie a beszerz6s t6rgy6t kdpezci Terrndkek lesz6llftAsrinak, ds

betizemel6sdnek.
5.1.1"4 A Vevo el6teljesit6st elfogad.
5.1"1.5

A

Termdkek 6tad6sa-6tv6tel6re munkanapokon: hdtf6t6l -+stitdrtcikig 8-15h, pdnteken 812h kdzdtt kell hogy sor keriiljdn.

5"1.1.6 Elad6 a csomagol6son kdteles ell6tni a sziiks6ges megjeldldsekkel (csomag tartalm6nak
megnevezdse) 6s mell6kelni kell a csomagtartalmfit azonosit6 j egyzeket"
5.2 Az Ellenszolgiltat6s

5"2"i.i Az Elad6 a SzerzSdds tSrgy6t kepezl Tenn6k teljes kdrii lesz6llit6s66rt dssze,sen nett6
19"489"100,- Ft+ Afa azaz tizenkilencmilli6-nlgyszLznyolevankiiencezer-egysz6:z forint +

Afa Ellenszolg6ltatr[sra jogosult" (Az egyes Termdkek rdszletes ar6I az 2" szimfi melldkXet
tartalmazza)
5.2"\.2 A Vev6 eldleeet nem biztosit.

A

5.2.I'3

5"2.1.1 pontban rneghatiirozott Ellenszolg6ltatds rlgzitett 6sszeg$ dtaftiny<Jij, amr:ly
tartaknazza mindazokat a kOltsdgeket, kriltsdgtdrftdseket, jogdijdkat, a firrgalomba
hozatallal, a szdllftrfssal ds a kiszill6ssal kapcsolatban felmeri.il6 d,sgzes koltstiget (v6m,
ad6k, d{jak, illetdkek, egydb), a betanit6sLval, a garanci6lis id6szak platti szolg6ltat6sok,
kisz6llSsok, sz6ll{t6sok ellen6rtdkdt, tov6bb6 a Szerzddds thrgydt kdpel6 Termdkek ds/vagy
Szolg6ltat6sok ellendrtdkdt, amelyek az adott teljesitdssel dsszefi.ig$dsben az Elad6nak
j6mak.

5.2.r.4

Az Elad6 az Ellcnszolgrlltatrlson feliil semmilyen tov6bbi k6its6gre nem taftFrat igdnyt.
Tehft az ellenszolgdltat6s Ssszege a szen"zSdds t6rgy6nak teljes kOnl rnegval6sit6sdra, a
befejezdsi hat6rid6re prognosztizilltan, '6tal6ny iir, rneiy teljes kcjriiriek n'rin6siil, vagyis
rnag6ba foglal minden Elad6i kifizetdsi ig6nyt, ami a Term6k lesz6llittisrivai, a garanci6lis
id6szak alatti szolg6ltatrisok szerulddsszerii teljesftdsdvel kapcsolatos"

5"2"n.5

Az Ellonszolgdltat6s

vonatkoz6s6ban Elad6 szerz6ddsszeni telj esitds(t kovetoe n j ogosult
I db sz6ml6t ki6llitani. A sz6mia kirillit6s6nak
feltdtele a sikeres {.izennpr6ba lez6r6sa.
telj esitdsigazol6st kdrni, ds annak birtok6ban

5.2"1.6

Az Elad6 nenn jogosult

elsz6molni

a Szerz6d6s teljesft6sdvel dsszefiiggdstren olyan

(i)

bekezdes I) ponda szerintf feltdtelelcnek nem
megfelel<5 t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, ds rnelyek azElad6 ad6k$teies j6ve:delm6nek
csdkkentdsdre alkalrnasak"

kdltsdgeket, melyek

a Kbt. 55" $

5.2'I'7 Az 6ltal6nos fogalmi ad6 megfizet6s6re a rnindenkor hat6lyos Ana fiOweny el6fr6sainak
rnegfeielden keri.il sor"
5"2"1.8

az

esetben, amennyiben &z Elad6 az egydsszegii 4ett6 ajdnlati ,brdt
altrlprognosfrizflja, az ebb6l ered6 pluszkdltsdgeket, kiad6sokat stb" nem hfurithatja ffi a

Abban

Vevdre, 6s ez nem rnentesfti a teljesft6si kdtelezettsdg al6l.
5.3 Fizet6si felt6telek
5"3.1.X Szerz6ddsszenl teljesitds eset6n a Vev6 maximum 15 napon belul, iegblaUU

2 (k60 eredeti
p6ld6nyban kdteles teljesit6s igazol6st ki6llftani az Elad6 rdszdre, annefy teljesitds igazolds
alapj6n.jogosult az Elad6 a szftmla ki6llit6s6ra"

5.3.1.2

Az

kdteles cgatoini a \/ev6 6lrtal
Iciboes6tott teljesftds igazolfs egy eredeti pdld6ny6t" Az Elad6 tudom6sfl veszi ds elfogactja
tovribbii, hogy a sz6mla 6s annak elv6laszthatatlan mell6kiet6t kdpEza dokurnentum,rk
befogad6si helye a Vev6 szdkhelye"

5.3.1.3

Etrad6 tudorniisul veszi 6s elfogadja, hogy

a ezdmlilhoz

s6nek hat6
Vev6 6ltal
felel6en. A
6s a Ftk. 6: 5.$ (l)-(2).

zerzodlsnek
berltil a Kbt.
Kbt. 130. $

5"3.1.4 Elad6 a szimlfit az alilbbi elcifr6sok figyelembe vdteldvel kdteles ki6llitani:
,d sz6ml6kon szerepeltetni sziiksdges:

(1) a sz6llitott Term6kek megnevezesdt,
(2) az Elad6 banksz6mlasz6m6t, bankj6nak nevdt 6s cimdt,valamint azrt1ad6 ad6slzhmht

(3) a szdnnl6kon fel kell tiintetni a,,szfimla" elnevezdst
(4) a fizetdsi hat6rid6kdnt a szdmla Vev6 6ltal tcirtdnd kdzhezvdteldt6l szSmitott 30rnapot.
5"3"1.5

Az Elad6 a

sz6mlasz6m6bara bekOvetkezett. vfiltazitsr6l kciteles

a Vev6t halad6ktalanrul

drtesiteni"
5"3"1"6 ^A v6tel6r kdsedelmes mnegfizet6se eset6n Elad6
nndrtdkrl kdsedehni karnatra j ogosult.
5"3.X"7 Az Elad6 a teljesitdsrdX

ki6llftott

a Ftk. 5:155.$ (1)-(2) bekezddr;e szerinti

Kbt. 130" $- a szerinti szhnl6$6nak Vevci Sltali kifizetdse
az /lrt. 361A" $ hatillya al6 esik, ez1rt a ki6llftott szdmlilhoz - Lra az Elad6 nern rszerepel a
ktiztartoz6smentes ad6z6i adatb6zisban -g rninden esetben csatolnia kell itz Allami
ad6hat6s6g ds vfmhat6sdg 6ltal kibocsritott, a szfimla kiegyenlitdsdnek d6tum6t61 sz6mitott
harrninc naptfri napn6l nenn r6gebbi nennleges (egyiittes) ad6igazol6s6t"

5"3"1.8

a

A

Vev6 felhivja az Elad6 figyelm6t, hogy jelen szerz6dds alapjAn az Elad6nak az
alv6llalkoz6j6t (aiv6llaikoz6it) tfijdkoztatni kell an'61, hogy a kdzdttiik ldtrejdtt szerzodds ds
ennek teljesftdse esetdn a kifizetds az Art.36/A"$ rendelkezdseinek hatAiya al6 tartozik"

5"3"1"9 ,A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerz6d6s fenti rendelkezdse az Art" 36/4" $ (2) bekezdds
szerinti t6j 6ko ztatilsnak m in6 sti I az ad6i gazo I 5 s vo natk ozis 6b an "

5"3"n"10 A vdtel6r valutaneme magyar forint (HUF)"

6" Nvrr,atrozAToKfs szavarossAcoK
6"1 Etadd lcirt6rit6si felel6ss6ge

6"1"1"i

A

6.1.1"2

Az Elad6 kdrfelel6ssdge nem terjed ki azokra a krirokla, amelyek

Szolg6ltatdsok nyujt6s6val 6s a Termdkek szi,llitdsiival kapcsoiatosan azEladl6 a Ve'v6
feld k6rtdrftdsi felel6ssdggel tartozik.
bekdvetkezds6drt m6s
felel6s, amelyek kdzvotlen ok-okozati viszonyban nem Allnak azEladoi tev6kenysdggei.

6.2 AzElad6 tev6kenys6g6re ir6nyad6 szab6lyozr[s

6"2.LLA.z Elad6 szavatolja, hogy az r{ltala nffitott Szolg6ltat6sok ds leszSllftott Term6kek
rnegfelelnek
{a) a Szerzodds hatdlyba l6p6sekor drvdnyben 1ev6 magyarorsz6gi 6s uni6s jogi norm6knal<.
(b) a jelen Szerzddds ds melldkletei rendeikezdseinek, valamint a vonatkozir szakrrrai
el6ir6soknak.
6"2.1.2

Ahol a Szerz6dds enn6l szigonibb felelcissdget nem hat6roz meg, azElad6 a Szerz6d6s
szerinti kdtelezettsdgeit egy szakdrtd v6llalkoz6st6l elvfrhat6 gondossiiggarl, magas
szinvonalon vegzi.

6.2.X.3

Az Elad6 kijelenti, hogy a kdtelezetts6gei teljesitdsdhez sztiksdges engeddiye,kkel (igy
kiilcindsen a jogszabllyokban 6s t6rsas6gi iratokban el6{rt enged6lyekkel) rendelke,zik.

6.2"L4

Az Elad6 kijelenti, hogy a jelen

Szerz6d6sbol szfrmaz6 kdtelezetts6gei teljesitdsdvel
kapcsolatosan harmadik szem6lynek nincsen olyan joga, igy kiilcindsen szellerni
alkotrisokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkoz6 joga Qsl. szerzoi jaga, szabadalma vagy
v6djegye), amely a Vev6nek a Termdkek hasznillathhoz sziiks6ges jog6t korTiltctznh vagy
megakadSlyozn6 (Togszavatoss6gi v6llalSs). AzElad6 kdteles a szerzoddssel kapcsolatban a
Vev6t mentesiteni minden olyan ig6nnyel, peres elj6r6ssal szemben, ami a szerzoi vagy
b6rmilyen egy6b vddett jog megs6rtdse miatt felmeri.ilhetne" Minden ilyen eljzir6s teljes
kdltsdgkihat 6sa az Elad6t terheli.

5.2.1.5

Az Elad6 kijelenti, hogy a Szerz6dds teljesitdse sorSn lesz6llitott Termdkek 6s

Sizoftverek

felett a Szerz6dds teljesft6sdhez sziiksdges rendelkez6si jogosults6gokkal bir.

{ita\a sz|llitott Terrn6kek - az aj6nlattdteli felhiv6sbanr ds annak
rnelldkleteiben meghatSrozottak alapj6n - mindenben nnegfelelnek a Vev6 elv6rSsainak, ds

6"2"1"6 Az Elad6 kijelenti, hogy az
a

megaj6nlott berendezdsek magyarorsz6gi forgalomba hozatalhoz sziiksdges engeddlyekkel

rendelkeznek.

7.
7"1

A Sznnz6ufsr nrzrosfr6 nnnllnKKorEr,EZETTSfGEK

A Szerz6ddst biztosftd rnell6kkiitelezetts6gekkel kapcsolatos riltal6nos rendelkez6sek
7"i"1"X

A

kdsedehni kdtbdr rnegfizetdse meliett Elad6 tovribbra is kdteles
kdtelezettsdgeinek telj esitdsdre "

a

Szerzoddrs szerinti

7"1.I"2[laaz Elad6 k6tbdr fizetdsdre

kOteles, err6l a Vev6 az Elad6t a kdtb6rigdnnyel osszeftiggo
elszdmolAssal ogyidejtileg drtesiti, arnelyben rnegjeldli a kdtb6r dsszegdt ds a kdtbrir fizetdse
alapj 6ul szolg6l6 esemdnyeket.

7.1.1.3,4 Vev6 az elismert kdtbdrt az Ellenszolg6ltatfsba "jogosult besz6rn{tant, azaz a Vev6 a
kcitbdr 6sszeg6vel csdkkentett Ellenszolg6itatrist jogosult megfizetni az Elad6 rdszrire. Ifa az
Ellenszolg6ltattlsba trlrtdn6 besz6mit6sra nincs.jogszabfllyi iehet6s6g, ds az Ellensz:nlgilltatds

megfizetds6re a teljesitdsek alapj6n a kdtb6r fizetdsdre okot ad6 szerz6ddsszeg6s
id6pontj6t6l sz6mftott t5 napon beltil nem keriil sor, tgy a Vevo a kdtb6r 6sszegdr6l az
Elad6nak bizonylatot 6llit ki, aki a kdtbdrt t5 napon beliii kdteles megfizetni Vevo r6sz6're"
a Vev6 riltal megadott p6nzforgalmi sz6ml6ra tdrt6n6 6tutal6s .6tj6n,ha a Szerzod6s m6skdnt
nem rendelkezik"
7"1.1.4

A Felek r1gzitrk, hogy a

kdtbdrig6nyek drvdnyesitdse nem zfnja

ki a

Ve'v6

szerz6ddsszeg6sb6l eredo egydb ig6nyeinek drvdnyesitdsdnek lehet6sdgdt"

7"2 Kdsedelmi kiitb6r, meghirfisuhf,si kdtbdrn hibds teljesitdsi
V

"2.L"I

kiitb6r

A Felek meg6llapodtak, hogy ha azElad6, neki (alv6llalkoz6jrlnak, teljesit6si seg6djdnek)
fleir6hat6 okb6l, kdsedelmesere tetrjesit, azaz a szerzodds 5.X"X.2" pondAban irt teljesft(isi
hat6rid6ig a Termdkek lesz6llitds6ra nem keriil sor, dslvagy a Vevci 6ltal felt6rt hib6kat,
hi6nyoss6gokat a 4"6" pontban szab6lyozottak szerint nenn htlrftja el, kdsedelrni kotbdr
megfizet6sdre kdteles Vev6 rdszdre, amely a kdtbdrterhes hat6ridot kcjvetd napon kiiliin
bej elentds ndlktil esed6kes"

V"2.1"2

d

7.2.n5

A Vevd f,enntartja

7.2.1.4

A

kdsedelrni kdtbdr mdrtdke: naponta A,5 Yo, alapja a szerz6dds teljes nett6 ellendrtdke,
legnagyobb 6rt6ke 30 napi t6telnek megfelel6 eisszeg"

mag6nak a jogot, hogy amennyiben a kdsedelem el6ri a 3C) napot, a
szerz6ddst6l indokol6s ndlktil egyoldahi nyilatkozattal el6lljon, illetve azt fehnonclja. Ebben
az esetben a Vev6 a meghirisulfsi k6tbdrre lesz jogosult.

meghiirsul6si

kiitb6r m6rt6ke: l0

o,

alapja meghiirsul6ssal

drintr:tt

term6kek/szolg6ltat6sok nett6 ellendrt6ke"
7"2.1.5 Amennyiben

Elad6 hib6san teljesit, dsivagy

a

sz|llitott term6k nem alkalmas

a

rendeltet6sszeri haszn|latra, illetve az EIad6 a Vev6 6ltal kdzdlt j6t6il6si kifcrg6st nem
sziinteti meg teljes kdriien 6s megfelel6en, irgy Vev6 hib6s teljesit6si kdtbdrt l<civetellLet
Elad6t6l.
7

"2.\.6 A hib6s teljesitdsi kdtb6r mdrt6ke: I %. A hib6s teljesitdsi krjtb6r alapja: a hib6s teljesitdss;el
6rinteff termdkek/szolg6ltat6sok nett6 ellen6rt6ke. Az el6ll6si jog megnyflta 30 napr.

7

"2"\"V

rdgzftik a Ftk"6:i87. $ (2) bekezddse alap16n, hogy a Vev6 a hibrls teijesitdsi kdtbdr
mellett nern drvdnyesithet szavatoss6gi igdnyt.

A

F"elek

7"3 JdtfllSs
7"3"1"1

Az Elad6 12 h6nap j6till6st kdteles v6llalni az Sltala szfllitott Term6kek 6s kapcsol6d6
Szolgdltat6sok vonatkozilsltban,tovfbb6 6lettartarn hardver garcnaiilt, kovetkez6 munkanapi
eseregaraneiAval, ds legalibb 3 dv szoftver thmogatftssal (rlj szoftver verzi6k, hibajavitdsok,

gy6rt6i ernaitr 6s telefonos term6kt6mogat6s)" Egyebekben

a j6t6ll6si szawatosstigi

felel6ssdgdre a Ftk" 6s a vonatkoz6 egy6bjogszab6lyok rendelkezdsei az ir6nyad6ak.
7

.3.L2 A j6t5ll6si kdtelezettsdg kezdetdnek iddpontja: A teljesit6s igazolfs ki6llit6s6nak

7"3"1"3

a kelte"

Az Elad6 a.j6t6ll6s 6s szavatossfg keretdben kdteles a lesz6lXitott Termdkekben k.eletkezett
hib6kat ki.i16n ellenszolg6ltatr6s vagy b6rmilyen kdltsdg feisz6mitrtsa n6lkiil ki.javftani
(sziiksdg esetdn az adott Tenndket kicserdlni), a hiba jellegdtSl fiiggoen antennyibr:n
lehetsdges a helyszinen, amermyiben nern, figy az adott Termdkelsz6llit6s6val.

7"3"1.442 Elad6 a fenti szolg6ltat6sok ell6t6sa sor6n a Vev6vel szernben semmilyen tov6bbi
d{jfizetdsre nenn jogosult aj6t6ll6si idd teljes id6tartama alatt.
7.3.1.5

A j6t6ll6si idcl alatt a kdsziildk tekintet6ben az Elad6nak kdtelez6 munkanapokon 8.0016.00 6r6ig rendelkezdsre 6ll6st biztositani, 6s a hibaelhfrft6st rneg kell ke:zdenie az
elektronikus riton 6s/vagy {r6sban tdrtdnt bejelentdst6l szfrnitott L2 ardn beltil!

V.3.1.6

Az Elad6 kdteles a.javft6st azelvhrhat6 legrbvidebb id6n beliil elv6gezni. Amennyiben a
hiba kijavitfs6ra szi.iksdges id6tartam az 1 munkanapot meghaladja, fgy azEla<16 koteles
eserekdsztildket biztositani

!

V"3.X.7 Amennyiben azElad6 nern tesz eleget a garanci6lis kdtelezetts6g6nek Vev6nek jog6ban rill
a hiba kijavft6s6t m6s ktils6 forr6s igdnybevdteldvel vdgrehajtani 6s a vonatkoz6 kdltsdg;et

Elad6val me gfizettetni.
7.3"1"8

,{ j6t6ll6si

id<i alatt elvdgzend6 garanci6lis javit6sok eset6n azElad6 semmilyen jogcimen

nern sz6molhat fel kdltsdget a Vev6nek, kivdtelt kepez ez a161, amikor azBladl nem felel6s
az adott hib66rt vagy a bekcjvetkez6 k6roknak javit6s6drt, cserdjddrt vagy jovdtdtelddrt,
amennyiben azok ok6t klz6r6lag az alfibbiak egyike kdpezte:

(a)

A nem rnegfelelci kezeidse 6s karbantart6sa a Vevo 6ltal; (ha a Vev6 a dolog

karbantartds6ra vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Elad6
t6j6koztaf,lsi kdtelezettsdg6nek eleget tett")
(b)

d

e tekintetben

nern rendeltetdss zerw baszn|lat;

(c) Vis nnajor eredmdnye.

7.3.\"9 Felek megegyezhetnek abban, hogy Elad6 abban az esetben is megkezdi a hiba kijavit6srit,
ha an6l nem elddnthet6, hogy garanci6lis, vagy nem" Nem garanci6lis hiba eset6n Vevo az
Elad6 hibajavit6s kapcsdn felmeriild indokolt 6s igazolt kdltsdgeit kifizeti. Amennyiben
Elad6 valamely bejelentett hib6t nern garanci6lis hib6nak it6li, azt Vev6nek halarldktalanLul
jelzi 6s a hibajavitflsdra ajdnlatot tesz.

8.

A Sznnz6nfs narAlya" vrncszirNnsn 6s nrooosfrAsa

8.1 A Szerzdd6s hatdlya
8"1"1.n

A

Szerzddds a Felek Sltali kdlcsrinris al6ir6sa napj6n l6p hat6lyba, ds a Szerz6dds t6rgy6t
kdpezd Term6kek hiba 6s hi6nynnentes ritad6s6ig tart, kiv6ve azokat a rendelkezdseket,

amelyek hat6lya tenn6szetiikndl fogva ezen hatrirozatt tdotartarnon trilnyfilnal<. Ezek

a

garanci6lis szolgriltatrlsok.
8"2

A Szerz6d6s megsziin6se
8.2"X"1

A jelen Szerz6d6s megsziinik, ha az Elad6 vaiamennyi k<itelezetts6gdt hifnytalanul
teljes{tette, tov6bbrl jelen E"2" pontban meghat6rozott esetekben ds feltdtelek meliett a Feiek

azonnali hat6lyu felmond6s6val, illetve .jogszab6ly erejdn6l fogva a jogszab6lyi feltdtelek
bekdvetkezdse esetdn"
E"z"L.2 B6nnely Fdl azonnali hat6llyal, irfsban jogosult a Szerz6ddst felmondani, ha a rn6sik Irdl
ellen joger6sen cs<idelji{r6st, vdgelszr{mol6si vagy felsz6mol6si eljAr6st rendeltek el. Ebben

az esetben a felek csak a mfr teljesitett szolg6ltatilsok megfizetdsdre kdtelezhettrek, egydb
k6rt6ritdsre, vagy k6rtatran{t6sra nern"

8"2"i.3

Az Elad6 jogosult a

8"2.1"4

A Vevd azElad6 szerzldlsszegdse rniatt, azonnali hat6llyal, ir6sban az alilbbi

Szerzodds azonnali hat6lyu felmond6s6ra, ha a Vev6 a fizettSsi
k6telezettsdgdt a lej6ratot kdveto 30. napig, ir6sbeli felsz6lit6s elien6re nem teljesiti.
esetekben is

felmondhatj a a Szerzdddst:
(a) a szavatossrigi v6llal6sok nem teljesitdse miatt;

(b) a teljesftds az Ela.d6nak felr6hat6 okb6l nern tdrtdnik rneg a jeien
me ghatfir ozott ak s zerint

8.2.1.5

Szerz6ddsben

"

,{

Vev6 .jogosult - ds a Kbt. alapjrin egyben kdteles - a Szerzoddst felmonrJani - ha
sz{iksdges olyan hat6rid<5vel, amely lehet6vd teszi, hogy a Szerzlddssel drintett feladata
ell6trisrir6l gondoskodni tudjon - ha:

(a) az Elad6ban kdzvetetten vagy kdzvetlentil Z5Yo-at rneghalad6 tulajdoni rr5szeseddst
szerez valamely olyan jogi szerndly vagy szemdiyes joga szerint jogkdpes szerve:zet, amely
tekintetdben fenn6ll az 56. $

(t)

bekezd,{:s k) pontjdban meghatdrozott valamely feltdtel;

(b) az Elad6 kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%o-ot nneghaladd tulajdoni r6szeseddst szerez
valamely olyan jogi szern6ly vagy szemdlyes .joga szerint
"jogkdpes szervezetben, amely
tekintetdben fenndll az 55" $ (1) bekezd6s k) pontjfban meghat6rozott valamely feltdtel.
8.2.1.5 Ela az el6bbiek kciztil bdnnelyik is fenn6ll, a felmond6st fr6sban kell kdzdlni az Elad6val
megadni azokat az utasit6sokat, melyeket azBlad6nak kdvetnie kell"

ds

8,2"1.7 Abban az esetben, ha a szerzldds az Elad6nak felr6hat6 okb6l keriil felmond6sra, azBlad6
kciteles megt6riteni a szerz6d6sszegds kdvetkezm6nyekdnt Vev6 k6r6t is!

8"2.1.8 Elad6 kdtelessdge alyan intdzked6seket foganatosftani, hogy a Vevo kfu6t a mLinimunrLra
csdkkentse. Felek megdllapodnak, hogy a jelen Szerz6dds b6rmeiy okb6l val6 megsztindse
esetdn 30 (harminc) napon beltil elsz6molnak egym6ssal.

8'2.L9 ASzerzodes megsztin6se a szerzoijogi rendelkezdsek hat6ly6tnem 6rinti.

8.3 A Szerz6d6s m6dosftdsa
8"3"1"n

,{

Szerz6dds csak a Kbt" szerzdddsrn6dositdsra irrinyad6 rendelkez6sei (Kbt" n32" $) szerint

m6dosfthat6"
8.3"1"2

A

F"elek meg6llapodnak abban, hogy a Szerzddds bArnnilyen egydb m6dosit6sa csak kriz;6s

megegyezds alapjdn ds kiz6r6lag frSsban 6rv6nyes"

9"
9.\ Az Eladd
9.1.1.1

EcvnnRENDEr,KEZfsEK

t6tr6kaztat6tsi kdtelezetts6ge

Az Elad6 k6teles a Vevdt halad6ktalanul - de legk6s6bb az arc6\ val6 tudomdsrszerzdstol
sz6mftott 2 rnunkanapon bcliil - drtesfteni minden olyan tudom6srira jut6 kcirtikndnyr,5l,
annely a Szerz6d6s kell6 id6re va16 teljesftds6t veszdiyeztetr, vagy g6tolja. Az drtesftdsben az
Elad6 [<6teles megjeldlni a kdsedelem tdny6t, valamint - legjobb tudom6sa szerint - annak
vdrhat6 iddtartam6t ds kd,vetkezmdnyeit"

9"I.I"2 Az Elad6 kdteles ir6sban felhfvni a Vevd figyelmdt arca,nta a Vev6 a jeien

Szerz6ctrds

teljes{tdse sor6n cdlszeriitlen vagy szakszer{itlen utasit6st ad. Ennek elmulaszt6srib6l fakad6
k6rokdrt azBlad6 felel6s a jelen Szerzdddsben floglalt feltdtelekketr.
9"1"1"3

Az Elad6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy aszerzodds teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szhmfira megisrnerhet6vd teszi, 6s a Kbt. 125. $ (5)
bekezddse szerinti ilgyletekr6l a Vev6t haladdktalanul drtesfti"

9"2 Knpcsolattart6s 6s 6rtesit6sek

jelen szerz6d6s t6rgykdrdben elvdgzend6 feladatok koordin6l6s6val, a teljesftdsek,
ds a szolg6ltat6si tevdkenysdgek kifejtds6vel cisszefi.igg6 dokumentumok kiz6r6lagos
igazol6s6val megbfzott, cdg0ket a Szeruodds teljesitdse folyamrln k6pvisel6 feiel6s

9.2.i.n Felek

a

szemdtryek:

A Vevo kijel6lt kdpvisel6je
Szakmai kdrddsekben: Keringer Zsolt

Tel: 30/740-6943
E-mail: keringer@szonnbathely"hu
Szerz6d6ses kdrddsekben : KerinEer
Zsolt
Tel:30/740-5943
E-rnail : keringer@szombathely"Fru

A

Az Elad6 kijel6it kdpviseidje
Szakmai kdrddsekben: F onv6 Sz:abolcs
TeI:30/927-57l.n
E-mail: fonyo@pencom"hu
Szerz6ddses kdrddsekben: Fonvri
Szabolcs

"[eL:30/740-6943
E-rnaih keringer@szombatheiy. hu

kijeldlt k6pvisel6k elj6rhatnak rninden olyan k6rddsben, amely dsszefrigg

a

szerz6d6s teljesit6s6vel, de nem jelenti annak m6dosit6s6t.

a megbizottak szem6lydben vSltozils tdrtenik, az
drintett Fdl halad6ktalanul k6teles err6l ir6sban drtesiteni a m6sik Felot" Az

9.2.1.2 Amennyiben b6rmely F6ln6l,

drtesit6s elmulaszt6s6b6l vagy k6sedelemb6l ered6 k6rdrt a mulaszt6 Fdl felel"
9.2.1.3

A Felek a felmonddssal

kapcsolatos nyilatkozatokat fr6sban tehetik meg, ds
szemdlyesen vagy post6n (tdrtivevdnyes ajdnlott lev6l form6j6ban) kdzbesitil.r.

9.2.L4 Felek kifejezetten rdgzitik, hogy a szerzSddsszegdsekhez kapesol6d6 valamennyi
ir6sbeli felsz6lit6s - ide nem drtve a felmond6sra vonatkoz6 drtesitdseket -

kdzbesftdsdnek m6dja szem6lyes k6zbesft6s, postai k6zbesft6s (tdrtivevdnyes
ajdnlott lev6l fornaijrlban) vagy teiefax"
9"2"I"5 Felek megegyeznek, hogy a szerzodds teljesitdsdvel dsszefiiggb fela.datok,
esemdnyek 6s k6rtitrm6nyek, szervezdsi, szakmai kdrddsek vonatkoziis6ban
keletkez6 - tevdkenysdgeket befoly6sol6 - minden drtes{tds (infornnrieiircsere)
ir6sban, aj6nlott levdlben, vagy telefaxon illetve e-mail ftj6n tdrtdnik, arnelynek
elsddleges flomn6ja az e-mail" Kdzbesftefinek min6sil\ az 6rtesit6s ajinlott ievdl
esetdn a felad6st ktivet6 5" munkanapon, telefax 6s e-mail iizenet esetdn a kiild6
gdp hi6ny'talan, sikeres k6zbesitdsre vonatkoz6 igazol6s6nak id6pontjdban freltdve,
hogy az munkanap 8.00 ds tr7"00 6ra kdzdtti id6pont, 17.00 6ra ut6ni esetben a
k{iiddst kcivet6 rnunkanapon.

a

9"2"L"6 Szerzddo fleiek meg6llapodnak abban, hogy
sz6ban tdrt6n6 b6nnilyen
rneg6llapod6st, vagy egydb drtesitdst halad6ktalanul {rdsba foglalnak.
9"3

A Felek teljesit6si seg6dei 6s speeirilis rendelkez6sek ttibh Elad6 esetdn

t A szerzlddst az Elad6nak kell teljesftenie"
9.3.T.2 Az Elad6 a Szerzld6sben foglalt kcitelezetts6gei
9.3

"

1

"

teljesft6se sor6n a Kbt.
alkalmazand6 rendelkezdsei szerint "jogosult alv6llalkoz6t (teijesitdsi sergddet,

kOzremtikdddt) ig6nybe venni"

Az EladS a

9"3"1.3

Szerzddds feltdtelei szerint igdnybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel,
mintha az adott feladatot maga hltta voina etr" F{a azBlad6 szerzoddsszegd, illetve
jogszabrilyba i.itk6zd m6don veft igdnybe teljesitdsi segddet, felel6s rninden oiyan
khrdrt is, amely a teljesitdsi segdd igdnybevdtele ndlki.il nem kdvetkezett volrLa be"

9.3.1"4

A

teljesitdsdben - a 9"3"tr"6" pont szerinti kiv6teliel - kdteles kdzremilkddm az
olyan alv6llalkoz6 6s szakember, amely a kdzbeszerzdsi eljilrftsban r6szt vett az
Elad6 alkalmassigSnak igazol6s6ban"

9"3"1.5,{z Elad6 kdteles a Vevdnek a teljesit6s sor6n minden olyan - akrir a kor6bban
megjelcilt alvSllalkoz6 helyett igdnybe venni kiv6nt - alv6llalkoz6 bevon6s6t
bejelenteni, amelyet az ajfinlatdban nern nevezett meg 6s a bejelent6ssel egyiitt
nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az lltala igdnybe venni kiv6nt alv6llaikoz6 nem 5ll
a Kbt" 56" $-a szerinti kizrird okok hatdlya alaIt"

9"3"1"6

Az olyan alv6llalkoz6 vagy szakernber (a tov6bbiakban: alv6lialkoz6) helyott, aki
vagy amely a kdzbeszerz6si elj6r6sban r6szt vett az Elad6 aikalmassrirgdnak
igazolSs6ban, csak a Vev6 hozz6j5nil6s6val 6s abban az esetben vehet rdszt a
teljesitdsben alvSllalkoz6, ha a szerzbdlskdtdst kdvet6en - a szerzoddskotdskor
el6re nem l6that6 ok kdvetkeztdben - be6llofi l6nyeges koriilm6ny, vagy az
alvdllalkoz6 bizonyfthat6 hib6s teljesft6se miatt a szerzodds vagy annak egy r6sze
nem lenne teljesfthet6 a megjeldlt alv6llaikoz6val, 6s ha az Elad6 az fij
alv6llalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak az alkalmass6gi kdvetelrndnyr;knek,
melyeknek az Elad6 a kdzbeszerzesi eljdrilsban az adott alv6llalkoz6val egyi.itt
felelt meg.

9.3.I.7

Az ahfllalkoz6

szemdlye nem m6dosffiat6, amennyiben egy meghatitrozott
alv6llalkoz6 igdnybev6tele az 6rintett szolgSltat6s saj6tos tulajdorrs6gait
figyelembe vdve a kdzbeszen6si eljdrdsban az ajfnlatok drtdkeldsekor [Kbt, 63.
(4) bekezd6sel meghat6roz6 kdriilm6nynek rnin6siilt.

$

9"3"1"8 Az alvAtrlalkoz6k (egydb kdzremtikdddk) list6j6t a 3. sz" melldklet tartalmazza.
9"3"1"9

Az Elad6 flokozott felelossdget vrillal arra, hogy az filtala - a fentiek szorint igdnybe vett alvdllalkoz6val (alv6llalkoz6kkal), egydb szemdlyekkel munkrijuk,
hazz|jhrulilsuk ar6ny6ban elszdmol"

9.3"1"10

A Vev6 jogosult a Szerz6d6sb6l ered6 egyes jogai 6s kdtelezettsdgei gyakorl6sa
sor6n a nev6ben ds jav6ra elj6r6 Megbfzottat igdnybe venni. dz Elad6 iigdnye
esetdn a Vev6 frtisos moghatalmaz6st mutat be arr6l, hogy a Megbizott az adott
teljesftdssel kapcsolatban a Vev6 nevdben 6s.jav6ra.!6r eI"

9"3"1"11

szavatolja, hogy a Szolg6ltat6sokat a Szerzridds hatflya alatt
folyamatosan megfele16 kdpzetts6gii szakemberei (teljesitdsi segddei) ritj6n
nyujtja.

Az Elad6

9"4 Felek 6[tal6nos egyiittmiikild6si kdtelezetts6ge
9"4.1"1

,{

Felek meg6llapodnak, hogy .j6hiszemtien egyi.ittmrikddnek ds minden toiiik
elv6rhat6t megtesznek a jelen Szerz6dds szenldlsszeni eldmozdit6sa drdekdben.
,A Felek kdtelesek - olyan mdrtdkben, amilyen m6rt6kben az a hatfsktiriikbe
tartozik - megtenni 6s v6grehajtani, illetve gondoskodni am6l, hogy megtegyenek
6s vdgrehajtsanak minden olyan intdzked6st, illetve alAfrjanak minden olyan
dokumentumot, amelyek szi.iks6gesek ahhoz, hogy a jelen Szerz6ddsben foglaltak
telj es m6rt6kben telj estilj enek"

9"5 Adafv6delem
9"5.1"1

A Felek rdgzftik, hogy az Elad6 aSzerzodds teljesit6se sor6n brlrmely
adatleoz l/agy bizalmas inform6ci6hoz va16 hazz|fdrls sor6n a

szerndlyes

vonatkoz6

jogszabrilyoknak rnegfeleloen j6r el
9"6 Titoktartris

[izleti inform6ci6t vagy m6s adatot, amelyet a Szerzodds teljesitdse
sor6n az egyik F6tr a rn6sikt6l kap, vagy arnelyet 6k vagy nevtikben b6rki a
Szerz6ddssel vagy az ebben foglaltakkal kapcsolatban k6zdlt, vagy amelyel<hez a
Felek a Szerzldds teljesftdse sordn hozz6jutottak, 6s amelyek nem taftoz:nak a
kdz6rdek{i adatok nyilvinoss6g6ra ds a kdzdrdekbol nyilv6nos adatra vonatkoz6,
ktil6ri tdrvdnyben nneghat6rozott adatszolgSltat6si 6s tfijdkoztatrisi kcitelez:.ettseg
al6, bizalmasan, ilzleti titokk6nt kell kezelni, ds a Felek kdteleselk az iizleti titok

9"6"1"1 Minden olyan

titokban tart6s6haz sztiksdges minden elv6rhat6 biztons6gi intdzkecldst rnegte,nni.
9"6"I.2 A 9.5.1"X. pontban foglalt k6teiezettsdgek rnegszegds6bdl szhrmazl, a rn6silk felet
6rt bizonyitott k6rt, az inform6ci6t jogtalanul kiad6 Fdl k6teles megtdriteni.
9"5.1"3

A

bizalmas informdci6k kezel6s6re vonatkoz6 kcitelezettsdgek
b6rmely okb6l tdrt6n6 megsziin6sdt kcivetoen is fennmaradnaLk

a

Szer:z6dds

a

Szer:zodds

megszrin6sdt kdvet6 3 (h6rom) 6vig.

az Elad6i alkalmazottak, alv6llalkoz6k, illetve egydb
kdzremiikdd6k rdsz&61 t6rt6n6 megismertetdse, betartat6sa, illet've a

9.6.X.4 Ezen rendelkezdseknek

betartatds6nak ellen6rzEse az Elad6 kdtelessdge, illetve felel6ss6ge. A jogosulatlan

nyilv6noss6gra hozatalb6l sz\rmaz6 h6tr6nyok elhfuitilsdhoz, illetve
kikiiszdb6l6s6hez sziiks6ges kdlts6gek,

az esetleges titoksdrtdsdrt

fenn6l16

tfi - az Elad6t terhelik kivdve, ha bizonyftja, hogy a titok meg6rzdse
6s rneg6riztetdse tekintetdben irgy j6rt el, ahogy az adott helyzetben 6ital6ban
felel6ss6gen
elv6rhat6.
9"6.1.5 A Vevd biztosftja az hltalamegadott helyszfnre tdrtdn6 sziiks6ges m6rtdkii bejut6st
az Elad6 szakemberei rdszdre, a szrillft6si feladatok elv6gzdse cdljdb6l.
9"6.1"6

Az Elad6 kdteles - a teljesitds
teljesitdsbe bevonni kfv6nt

megkezdds6t megel6zoen - rnegadni azaknak, a
el66letii, szi.iksdges szakismerettel ds

- biintetlen

mogfeleld referenei6val, gyakorlattal rendelkez6 - alkairnazottainak,
szakembereinek a jegyzdkdt, akiknek a Vev6 6ltal meghathrozott teljesftdsi
helyre (a telepit6s, illetve a szolgriltatds helye) tdrtdn6 beldpdsdt a szerzt,ddssel
6sszefiigg6 feladatok teljes{tdse 6rdek6ben enged6lyeztetni kivrinlja, A
jegyzdknek lartalmaznia kell az emlitett szemdlyek adatait. (ndv, anyja neve,
sztiletdsi hely, id6), beoszt6s6t (munkakdrdt), eldrhet6sdgdt (telefonszfum, e-mail
cfm). Az Elad6 a szerz6d6s teljesftdse sor6n ndvsorban bekdvetkezo esotieges
v6ltoz6sr6l haladdktalanul drtesiti kdteles a Vev6t. A kdrelemhez az EIardSnak
nyilatkozatot kell osatolnia, melyben felel6ssdget v6llai a n6vsorban sz,erepl6
bel6ptetend6 szemdlyekdrt" A jegyzdkben felti.intetett adatok szerndlyes adatok, a
Vev6 az adatvddetrmi jogszabdlyokban meghatdrozott kovetelmdnyeket az
adatkczel6s sor6n kdteles betartani.

9.6.I.7 Arnennyiben a Vevd az tgy kijeldlt szakemberek valamelyike ellen alapos kifog6st
emel az Elad6 kciteles helyette - a Vev6 riltal elfogadott - m6s szakembert
biztosftani" d beldptetds esetleges megtagad6s66rt a Vev6t sern anyagi, sem jogi
kdvetkezmdny nem terheli.

9.6"1"E,{ Vevd feladata h6zirendjdnek ds az Elad6 helyszinen dolgoz6 rnunkatArsaira
vonatkoz6 rendeleteinek (renddszeti, rnunkavddelmi, tiizrenddszeti, stb.)
ismertetdse az Elad6val.
9.6"L.9

A

tel.jesitdshez magyar nyelvtud6s sziiksdges, amennyiben

nem rendelkezik magyar nyelvtud6ssal,

azElad6

szakember

fgy a szaktolm6cs biztosftdsa az Elad6

feladata 6s k0lts6ge.
9.6.1 " I

0

Az Elad6 fokozott feleldss6get v6llal arra, hogy az iitala - a fentiek szerint igdnybe vett alvfllalkoz6val (aivSllalkoz6kkal), egy6b szemdlyekkel munkdjuk,

hozz6$6rvl6suk ardnyrlban elsz6mol

"

9"7 Vis maior

9"7"i"i E pont drtelmezdsdben vis maior esemdnynek rnin6siil az lrintett Fdl
kivtil es6 okb6l ered6, elh6rithatatlan esemdnyek, fgy pl.

(I)

6rdeld,rcjrdn

termdszetikatasztr6f6k(vill6mcsap6s, ftildrengds,ilrviz,hurrik6n
hasonl6k);

(ID
(III)
(ry

ds

trdz,robbands,jirv6ny;
radioaktivsug6rz6s,sug6rszennyez6d6s;

h6borf vagy m6s konfliktusok, megsz6ll6s, ellens6ges cselekm6nyek,
rnozg6sftds, rekvir6l6s vagy embarg6;

L2

(V)

felkelds, fcrrradalom,l6zadSs, katonai vagy egydb 6llamcsfrry, polgdrh6borri

6s terrorcselekmdnyek;

(VD

zendiilds, rendzavarils, zavarg6sok"

9"7.["2 Egyik F6l sem feieX6s a Szercldds szerinti kdtelezetts6geinek nem-, hibris vagy
kdsedelmes teljesitds6rt, ha azt vis maior eserndny okozta" Vis maior esemdny
bekdvetkezte esetdn az drintett Fdl k6teies a m6sik Felet ir6sban haladdktalanul
drtesiteni a kdsedelenn t6nydr6l, a kdsedelem vdrhat6 id6tartam6r6l, illet6leg annak
kbvetkezmdnyeirdl.

9"7.I.3

Vis maior esem6ny

idrStartama alatt a Szerz6dds hat6lya sziinetel, ab,ban a
mdrtdkben, amennyiben a Szerz6dds teljesit6se a vis rnaior esemdny rniatt nem
lehetsdges.

9"8 Vitarendez6s 6s irdnyad6

9"8.i"1

d

9"8.1"2

A

jog

Felek a felmeriilt vit6ikat elsdsorban szakmai kapcsolattart6il< ritj6n kiv6nj6k
rendezni. Ha ez a szintti vitarendezds a szakmai kapcsolattart6ik 6ll6spontja szerint
nem vezethet eredmdnlr€, a kapcsolattart6k a vita r6vid dsszefoglalilsSval avita
l6nyeg6r6l feljegyzdst kdszitenek, amelyet a vita terrndsz:etdt6l ftrggoen
tov6bbitanak (a) a szerz6d6ses kapcsoiattart6k r6sz6re (eszkal6ci6), vagy (b) a
szakdrtdi egyeztetdst v 69z6 fliggetlen szemdly(ek)nek"
szakdrtdi egyeztetdst vdgzri fiiggetlen szemdlyt a Felek kdzdsren jeidlik ki. A
szakdrt6 dijazhsfit a Felek egyenl6 ar6nyban kdtelesek ei6legezni" A szakdrt6
ddnt6se a Felekre kdtelez6, felt6ve, hogy b6nnely Fdl a jogvita rendezdse vdgett

nem f,ordul bir6s6ghoz"
9.8.1.3

d

rnegel6legezett szakdrt6i dijat az a Fdl kciteles viselni, akinek az Sllispond6t a
szakdrtd 6ll6spontja 6rdemben nem tdmasztja al6" Ha a szakdrtS 6ll6spontja
drdernben egyik Fdl 6ll6spontj6t sem t6masztja al6, Feiek a szakdrtoi dijat fele-feie
ar6nyban viselik, hacsak a Felek nem hatalmazz\k fel kdzdsen a szakdrt6t a dfj
visel6se feltili ddntdsre. Ha az adott vita elddntdse irint b6rmely Fdl k6scjbb
bfr6srighoz f,ordul, a szakdrt6i dijat a pervesztesnek rninositett Fdl lroteles
rnegfi zetni (visszafi zetni).

9.8"1"4 F{a

a Felek a felmeriilt vit6t a jelen 9.8 pontban meghat6rozottak szerint

30

(hanninc) napon beltil nem tudjAk rendezni, {rgy a Feiek a Polg6ri Peruendtart6sr6l
sz616 1952" 6vi III" tdrvdny 6ltal6nos szabAlyai szerint illetdkessdgg;ei 6s
hat6skdrrel rendelkez6 bfr6s6ghoz fordulnak.
9.8"1"5

A Felek a Szerz6ddst rnagyar nyelven irt6k al6,6s a Felek a Szerzdddsre
j ogot

a magyar

tekintik ir6nyad6nak.

9.9 A Szerz6d6s 6rtelmez6se

9.9.1.1A Felek rdgzitik, hogy jelen Szerz6ddst a kd,zbeszerzdsi elj6r6s sordn keletkez6
dokument6ci6ban, valamint a nyertes ajfinlatban rdgzitett felt6telek alapj6n
kdtdtt6k meg, e dokumentumok a Felek jogviszonydbanirdnyad6ak, azzal, hogy a
jelen szerzoddsben nem szab6lyozott k6rddsekben ezen emlftett dokumentumok
valamint a Magyarorsz6g mindenkor hat6lyos jogszab6lyai az irdnyad6k.

13

9"9.X"2

d

Szerzddds 6s a 9"9 pont szerinti dokurnentumok kdzdtti esetieges ellentmond6s
esetdn az alfibbt felsoroldsi sorrend szerint el6bb szerepld dokumentum taftalma
ir6nyad6:

(a) a Szerzldds szdvege;

(b) a Szerzddds melldkletei, es az

eljfur6s sor6n

kikiilddtt anyagok, aj6nlattdteli

felhfv6s 6s annak rnelldkletei.
(c) egy6b, Felek 6ltal elfogadott dokumentumok"
9"9.n"3

Felek

a

Szerzoddst elolvasds 6s 6rtelmez6s utdn,
j 6v6hagy6lag al6irj rik"

az alilbbi napon ds helyen

9.9"I"4 Jelen szerz6ddst a Felek - ide6rtve a szerz6dds elvillasilhatatlan ftszdtkdpezb
melldkleteit is - elolvas6s 6s drtelmezds utrin, rnint akaratukkal mindenben
megegyezft, j6vdhagy6lag tut6k al6 6 (hat) db eredeti p6ld6nyban.
9"9"1"5

A Felek a Szerzlddshez

az al5bbi melldkleteket osatoljdk, 6s azokat ktildn al6ir6s
ndlktil is a Szerz6d6s r6sz6nek tekintik:
n"

szfmri

rnell6klet

Mtiszaki lefrds

2. szflmfimell6klet: Rdszletes fuajfunlat

B#ila''15^''x

A

k6telezet

dnztigyileg

s:ieg;;i'G:'

t4

M[iszAKt LEIRAS

t"'!

Altaliinos elv6r6sok
Aj6nlatk6r6 az Egys6ges Infrastrukt0r6ba bevont sz6mit6g6pek kapcs6n korsz:eril
eszkozdk haszndlatdt tervezi 6s a jelenlegi int6zm6nyi szdmitog6peket ds aktfv
eszkdzoket cse16lni kiviinja. Ezen eszk6zdkhoz szuks6ges a tovilbbiaklcan
n6szletezett specifi kdcioj 0 sz6 m itdstech n i kai te rm6kek szri ll it6sa
Az ajAnlott term6kek esak 0j, a sz6llitast rnegelozcSen sehol nern haszndlt eszkozok
lehetnek.
"

1"2

C6l 6llapot

Nyertes ajdnlattevd

a

kdvetkez6 fejezetekben 16szletezett kovetelm6nyeknek
az al6bb szererpl6

nnegfelel6 term6kek 6s szolgSltat6sok sz6llitiisdt kell vdllalja
rnennyis6gek 6s hratdrid6k betart6sdval.
Notebook konfigurdci6: 3db
Szdmft6g6p konfigurAci6: 30 db
Mlonitor: 30 db
Dokkol6 5 db

o
.
.
n
o

o

Alkatn6szek

o
o
o

fi/erevlemez 10db
Tdpegys6g 10 db
F{angfal 20 db
HSl6zati aktfv eszkdzok 6s alkatr6szei
o Switch (12 db)
o Kieg6szit6 1 10 db
o Kieg6szit6 212 db

{"3 Eszkozbkkelkapcsolatoselv6risok
Az ajdnlatban az al6bbi mrjszaki felt6teleknek

megfele16 eszk6zoknek,

megold6soknak kell szerepelniUk:

Notebook konfigurSci6, 3db:
Az ajAnlatban az aldbbi mriszaki felt6teleknek rnegfelel6 eszkozoknek vagy azzal
egyendrt6kri megolddsoknak kell szerepelniUk;

"
o

M6ret: minimum 35,56 orn (14") k6pdil6jrl, l-ED-es h6ts6 megvi169it6s0 HD
csillog6smentes, eDP 1.2, lapos (1366 x 768)
Frocesszor: Legahbb 4 thread kezel6se (4 core, vagy 2 core hyperthreadinggel),

c
e
.
"

vez6rl6vel (p6ld6ul Intel@ CorerM iS-4210M)
Mem6ria: minimum 4 GB, tov6bbi b6vit6si lehet6seg 8 GB-ra modul csere n6lkul
Biztons6gi funkci6k: TPM 1"2 chip szUks6ges
Bels6 diszk: minimurn 500G8 m6retr.j hdtt6rt6r, csatolofelUlet legaldbb 3GbiUs.
Bels6 optikai meghajt6: DVD-RW

magonk6nt legal6bb 2.6 GHz, legaldbb

3 MB cache lntel HD 4600

grafii,<us

.
c
."
"
"
"
.
,
,
n
'
'
c
.
"

tf,Alazati csatol6: minimum 1 darab, minimum l Gbitls sebess6grl Ethernet hdlirzati
csatol6.
Hang: fUlhallgato kimenettel rendelkez6 hangk6rtya szUks6ges, bedpitett
hangsz6r6val.
Webkarnera: rendelkezzen integr6lt webkamer6val
AkkumulAtor: legaldbb 6 cell6s
Dokkol6 csatlakoz6: a notebook nendelkezzen dokkolo csatlakoz6val. Csatlakozni
tudjon a hivatalban tal6lhato HP A7E32AA tipusri dokkolohoz
USB: f\dinirnurn 2 darab USB3.0 csatlakozo.
Megjelenit6s: Windows 7 Aero kompatibilis, pnin, 1366x768 felbont6ssal es,24
bites szfnm6lys6ggel,
Billentyilzet: rnagyar nyelvr.i billentyUzet
Eg6r: mininnurn Touch pad
WOL tdrnogatds: Wake-On-l-AN tdmogatds szUks6Ees.
Video kimenet: D-sub 6s DVI vagy DisplayPort vagy HDMlkimenet, aniely
Stalakitoval VGA D-Sub porl csatlakozdst biztosit.
Wifi: 802.1 1 blgln 6s minimum Bluetooth 3"0 szabv6ny tdmogatisa szUks6ges
Energia felhaszndlSs: az ajdnlott eszkdz Energy Star V5 min6sit6ssel kell
rendelkezzen
Oper6ci6s rendszeri t6mogatds: 32 6s 64 bites Windows 7 Pnofessional futtat6sa
biztositott kell, hogy legyen
Driver-ek: Minden a g6pben taldlhat6 eszkdz kell, hogy rendelkezzen Windows 7
Frofessional (32- es 64-bit) kompatibilis gy6rt6, vagy a Microsoft Sltal biztositott
6s t6mogatott driver-rel 6s ezek biztoslt6sa szUks6ges
Szoftverek: ft/icrosoft Windows 8"1 Professional OEIM HUN licenc 6s Microsoft
Cffice 2013 Otthoni 6s Kisvdllalati verzi6

Sz6mit6g6p konfigur6ci6, 30 db;
Az ajdnlatban az aldbbi mUszaki telt6teleknek megfelelo eszkozoknek vagy azzal
egye nert6kr.1 meg old dsokn

.

n
.
"
.
.

a

k

kelN

szerepel

n

i

U

k:

Alaplap mininrum kovetelm6nyek: t6mogassa a 4th Generation tntel@ CorerM
processzort, UEFI DualBlOS, USB 3.0, SATA 3.0 & 3x USB Power, HDMI 1.4,
DV[, D-SUB, Intel@ 885 Express Chipset, DDR3 1600/1333 MHz mem5ria
tAmogatdsa, alaplapi audio el6rhet6s6g, alaplapi hitlozati k6rtya, 1 db PCI
Express x16 slot (PC|EX16), 1 db PCI Express x16 siot (PC|EX4),4 x SI\TA
6Gbls, 2 x SATA 3Gb/s, minimurn 'f db PS/2 keyboard/mouse port, fi/icro l\TX
kivitel
Pnocesszor: Legahbb 4 thread kezel6se (4 core, vagy 2 core hyperthreadinggel),
rnagonk6nt legal6bb 3.5 GHz, legal6bb 3 MB cache (p6lddul: lntel@ CorerM i341 s0)
Mem6ria: minimum 8 GB, tovdbbi b6vit6si lehet6s6g 16 GB-ra modul csere nelkUl
tsels6 diszk: minimum 500 GB m6retU, 7200 RPM, 16 MB buffer, 3,5 colos kivitel,
SATA 6GB/s, napi 8 6r6s munkav6gz6shez (nem csak adatt6rolSsra) pl: mininrum
Western Digital Blue sorozat
Bels6 optikai meghajt6: DVD-RW,
116z: rnikro ATX form6tumri h6z, 2 db 5,25"-os b6vit6 hellyel, el6lapi usB es
audi6 csatlakozdssal, minimum 400 W-os ATX, 12 cm-es ventildtoros csendes
t6ppal

."
."

Eg6r: optikai kivitel, Edrg6vel, USB asatoloval
Billentytizet: '105 Eombos magyar nyelvfi, USB csatoloval cseppdllo kialakit6ssial
OBer6ci6s rendszer: telepitett Windows 8"'tr Frofessional magyar nyelvrl
Szoftverek: Nlicrosoft Windows 8.1 Professional OEM HUN licenc 6s Microsoft
Otfice 2013 Otthoni 6s Kisv6llalativerzi6

lHonitor,30 db:
Az aj6nlatban az aldbbi nrriszaki felt6teleknek nnegfeleld eszkozoknek vagy
egye n6 rt6kri nneg old 6sokn ak kell sze repel

'n
o
".
o

n iU

a;zzal

k:

K6perny6 merete: rninimum 23"6"
Csatlakozok: a fenti konfigur6ci6khoz kapcsolhat6 rnonitor, anal6g 6s digit6lis
bemenettei
Nativ felbont6s: nninimdlisan tr 920x1080
VdlaszidS: rnax" Sms
Energiahat6konysdgi 6s ergon6miai megfelel6s: rninimum TCO 3.0
SzUks6ges minim6lis kieg6sz[tok:
o 1db szuks6ges vide6 kdbel
o valarnint'1 db t6pcsatlakozo sz6llitdsa

DokkolS, 5 db:
A Folg6rmesteri l-{ivatalban tal6lhat6 HF 640G1 tipusrj laptopokhoz k6runk dokl<olo
dllomdst"

Bemeneti portok: 'l db PSl2, 1 db p6rhuzamos port, 1 db DVl,4 db usts 8"0, 1 db

R".r-

45, 1 db display Fort, 1 db vGA port, 1 db serial port, 1 db audio iine in, x db
hangsz6r6 kimenet, min" 90 W teljesitm6ny

Alkatr6szek:
Az al{nlatban az aldbbi nntiszaki felt6teleknek megfelelci eszkdzdknek vagy a:zza|
egyen6rt6kU megolddsoknak kell szerepelniUk:

"
.
'

Merevlemez (10db): minimum 500 GB m6retu,7200 RPM, 1G [/B buffen, S,b
colos kivitel, SATA 6GB/s, napi I 6r6s munkav6gz6shez (nem csak adattdroldsra)
pl: nninimum Western Digital Blue sorozat
Tapegys6g {10 db): ATX minimunn 400 W-os 12 cm-es ventilStoros csendes
tdppal
Hangfal (20 db): 2W-os, aktiv hangfal, hanger6szabAlyzo gombbal, jack
bemenettel

H6l6zati aktiv eszkozdk 6s alkatr6szei
Az aj6nlatban az aldbbi mUszaki felt6teleknek megfelel6 eszkozoknek vagy a;zzal
egyenert6k0 megold6soknak kell szerepeln iUk:

Switch, 12 db:.

Az aj6nlatban az al6bbi mriszaki felt6teleknek megfelel6 eszkozdknek vagy
egyen6rt6kri mego

ld

6sokn ak kel I sze repeln

i

U

k:

Fizikai kialakftds:
1U magas, rack szekrdnybe szerelhet6 (rack beepit6 fUlek tarloz6kkent)
Min. 48 port 10110011000 Ethernet port,

.
.

azzzal

.
o
"
n

Min" 4 darab SFP+ (1/1OGE) nem osztott port (non dual-personality)
Kuls6 (vagy be6pitett) redund6ns tApegys6g tdmogatdsa
LCD kijelz6 rnenU gombokkal az alapszintU konfigurdci6s lep6sekhez, illetve a
hibakeres6s seg [t6s6re
Elettartarn hardver garancia, kovetkez6 munkanapi cseregarancidval, legaldLrb 3
6v szoftver t6mogatdssal (0j szoftver verzi6k, hibajavltdsok, gy6rt6i email 6s
telefonos term6ktdmogat6s)

Szolg6ltat6sok:
Jumbo frame (9216 byte) t6rnogatds
I QoS queue/port hardveres t6mogat6ssal
Minimum 16k ttlAC cim tdmogatds
4096 VLAN tdmogatdsa
Minimurn 4k ARP bejegyz6s tdmogatdsa
SNMP v1, v2c 6s v3 t6mogatAsa
Statikus {tvdlaszt6s tAmogatdsa
l-3 0tv6laszt6si funkci6kkal b6vithet6 legyen (minimum OSPF v2 6s BGP/MBGP),
vagy alapb6l t6mogassa azokat
Minimurn
darab fizikai switch eszklz osszekapcsolhat6 legyen egy virtuiilis
switch eszkdzzd (koz6s MAC t6bla, szinkroniz6lt konfigur6ci6, firmware frissitds
egy l6p6sben nninden eszkozdn, amit meg6ll6s n6lkUl v6gez el (ISSU), stb.)
Fersistent MAC learning I sticky MAC funkci6
fuIAC linriting per port 6s per VLAN
Ethernet ring protection
l-ayer 2 protocol tunneling (L2TP)
Captive portal tdmogatdsa L2 6s L3 interf6szeken
PG eszkdz nnenedzselhet6 legyen
hivatalban tal6lhat6 Junos Space 114.1
programmal"
Kieg6szit5 1 {10 db): SFP+ 10 Gigabit Ethernet Direct Attach Copper (twinax coFrper
cable) 3m
Kieg6szit6 2 (12 db): SFP+' 'lOGBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up
to 300m transmission on il/lMF

".
.
n
.
.
".
.

I

.
.
n
n
"

a

1"4

Aj6nlatk616 feladatai

Ajdnlatk616 feladata Aj6nlattevd sz6llitdsl feladatainak tdmogat6sa. Ajdnlatk:6rd
biztositja az 6ltala megadott helyszlnre tort6n6 szUks6ges m6r16ktj bejut6st
Aj6nlattev6 szakemberei r6sz6re, a sz6lllt6si feladatok elv6gz6se c6ljdbol.
Az objektumok terUlet6re, val6 bel6ptet6s int6z6se a Megrendel6 feladata. Vdllalkoz6
a szerz6d6s megkdt6sekor 6tadja Megrendel6 r6sz6re a szerzodls teljesltese sc,rin
bel6ptetend6k n6vsor6t (n6v, anyja neve, szulet6si hely, id6), a szerzodds teljesit6se
sordn n6vsorban bekdvetkez6 esetleges v6ltoz6srol halad6ktalanul 6rtesiti
it/egrendel6t" A k6relemhez V6llalkozonak nyilatkozatot kell csatolnia, melyloen
felel6ss6get v6llal a n6vsorban szerepl6 bel6ptetend6 szem6lyek6rt. A bel6ptelt6s

esetleges megtagadesd6rt a Megrendel6t sem anyagi, sem jogi kovetkezmdny
terheli.

nenn

fi/egrendel6 kijelenti, hogy Vdllalkozo dolgozoi r6sz6re egyeztet6s alapjdn biztositja
az 6rintett terUletre tort6n6 bel6p6st, valamint a munkav6gzes folyamatossdg6nal< 6s
az ott tart6zkoddsnak a lehet6seg6t.
fulegrendeld feladata h6zirendj6nek, 6s Vdllalkoz6 helyszlnen dolgoz6 munkatdrsaina
vonatkoz6 nendeleteinek (rend6szeti, munkav6delmi, t0zrend6szeti, stb.) ismertet6se

Vdllalkoz6val" Ajdnlatk6r6 feladata

a sz6llit6lev6l alapjdn az eszkdzdk t6tr=les

6tv6tele"
Az Aj5nlatkerci felhivja az NlAnlattev6k figyelm6t, hogy a kiadott mriszaki lefrds t[pus-,
illetve gydrt6-megjeldl6seket is tartalmazhat. A nneghatdrozott gyArtrn6ny0, eredetti,
tfputs0 dologra, elj6r6sra, tev6kenys6gre, illet6leg szabadalomra vagy v6djegyre
t6ffi6n6 hivatkoz6sok tAj6koztat6 jellegriek,
Kbt" 123. S
bekezd6s6ben
foglaltaknak megfelel6en csak a beszerz6s t6rgydnak egy6rtelmU 6s k6zerthet6
rneghat6rozdsa 6rdek6ben tdrt6ntek, minden esetben azzal egyen6rl6kri vagy jobb

a

F)

term6k vagy eljdrds rnegaj6nldsra kerUlhet. Az egyen6rlekris6g vagy jobb nrin6s6g
az ajdnlatban mtjszaki dokument6ci6val t6rt6n6 igazol6sa az Aj6nlattev6 feladata.

RESZLETES AJANLAT

I

Megnevczds
Notebook konfigurdci6

u,

Szdmft6gip konfi gur6ci6

iil,
IV.

Monitor
Dokkol6

V"

NrerevJemez

VI,

Tdpegys6g

Mennv. Ecysde6r
Nett6 6rtdk
J
294 100
882 300
30
161 400
4 842 000

vu. IlaqgfCl
VUT"

D(,

X.

-#

35 20A
31 800

r

10

10 800

t0

3 s00
I 300
766 500
32 800
237 900

108 000
35 000
26 000
9 198 000
328 000

20

Switch
Kiegdszft6 I
Klegeszlto 2
lurnd0sszesen

Az 6rak nem tartalm azz6k az dltaldnos forgahni
ad6t.
A,jdniat Crvdnyessdge: 3l nap.

Szombathely,Z0LS,6v augusztus h6 d" nap

30

12

10
L2

056 000
159 000

2 8s4 800
19 489 100

v.,.'

