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arncly l6trr:jrjtt cgyr6szrol a

lnt6zm6ny

Int6zm6ny nevc: DMRV Duna Mcnti llegion:ilis Vizrnii Zirtkiiriie n

Miikiidii R6szv6nvtirsasig
KEF azonosit6; 20233
Sz6khcly: 2600 Vric, Kodrily Zoltin u' 3'
C6gjegyz6k szrim: 13- 10-040189
Ad6szirn: 10863877-2-4,1

llanksz6mlaszim: 1 0103tt9tl-01000945-01000006
K6pviseli: Vir{g Lf szl6
K6pviselti titulusa: vez6rigazgat6

nri:rt Vcvo. l tor ibhiaklrar: Ve r o

misr6szriil a(z)

trlad6

C6q neve: Delta Infonnatika Kereskcdclmi 6s Szolgiltat6
26rtkiiriien Miikiid6 ll6szv6nytirsasrig

KEF azonosit6: 100015
Sz6khely: 1134 llutlapest, Rribcrt Kriroly kiirril 70-74.

C6gjegyz6k szim: 0l - 10-045673
A<lriszf rn: 13978767-2-41
Bankszimlasziim: 10,10,1065-,10610029-00000000

K6pviseli: Litkei D6ra
K6pvisel6 titulusa: tentlerszlk6rt6

Crig rtcvc: Sysman Informatikai Zirtkiiriien Miil{iid6
Rc.zvdnl ti rsas[g

KEI azonositri: 200365
Szdkhcly: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. enl.
C6gjcgyz6h sz:inr: 0l-10-044874
Arltiszirnr: 12914901-2-41
K6pviscli: Ilerrncsz Mikl6s
Krlpvisel6 litulusa: vcz6rigazgat6

mint Elad6 (a tovhbbrakban cgyiill: Elad6) kdziitt (a tov6bbiakban: Itelek) alulilott helyen is napon az

alhbbi fcltctclckkcl.
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1. A szerz6d6s l6trejiitt6nek el6zm6nye:
A Felek rcigzitik, hogy a K<izbeszerz6si 6s Ell6t6si Fligazgat6s|g (KEF), (a tov6bbiakban: Beszerzl)
6ltal TED 2017lS 022-037 059 sz|m alatt, a kozpontositott krizbeszerz6s h atiiya alA tartoz6lnt6zm6nyek
r6sz6re ,,SZGR - kliens oldali informatikai eszkiiztik beszerz6se" (1. r6sz Homog6n kliens oldali
informatikai eszkiiziik beszerz6se) t6rgyban lefol)tatott kozpontositott krizbeszerz6si
keretmeg6llapod6sos elj6r6s 1. r€sze eredm6nyek6ppen a Beszerzo 6s az Elad6 k<izott
keretmeg6llapod6s jdtt l6tre (a tov6bbiakban: KM).

KM azonosit6sz6ma: KMO I 01 SZGRKI 7
KM a16ir6s6nak ddtuma: 2017. jirlius 10.
KM idclbeli hat6lya: 202l.jirlius 10.

KM kerettisszege: 40.000.000.000 forint + Afa.

Jelen szerz6d6st a k<izbeszerz6si elj6r6sban k<izos ajanlatot benyujt6 aj6nlattev6k kdzcisen teljesitik. A
kcizos aj6nlattevok egym6s ktizti, illetve a Vev6 kdzti viszony5t a jelen szerz6d6s (a tov5bbiakban:
Szerz6d6s) 6s az egyiittmrikod6si meg6llapod6s tarlalmazza. A jelen szerz6d6st al6ir6 Elad6, a Delta
Informatika Kereskedelmi 6s Szolgiltat6 Z:irtkiiriien Miikdd6 R6szv6nytrlrsasrig a Szerz6d6st
meghatalmaz6s alapj6n - az iisszes kozris aj6nlattev6 nev6ben irja al6.

A koztis aj6nlattev6k kijelentik, hogyjelen szerzod6sb6l eredo k<itelezetts6g teljesitds66rt egyetemleges
feleloss69et vSllalnak.

Elad6, jelen szerz6d6s al6ir6s6val kinyilv6nida, hogy ismeri 6s a szerz6d6s teljesit6se sor6n figyelembe
veszi, elfogadja 6s betartja a jelet szerzodls t6rgy6t, annak megval6sites6t 6rinto valamennyi
jogszab6lyt, az egy6bk6nt r5 vonatkoz6 etikai norm6kat, valamint a Szerz6d6s mell6klet6t k6pez6
miiszaki leir6sban (1. sz6mir mell6klet) foglaltakat.

2. A szerz6d6s trlrgya, mennyis6ge:

2.1 . Ajelen szerzod6s a keretmeg6llapod6sos elj6r6s 2. r6sze eredm6nyek6ppen a Vevo - hivatkozott
KM t6rgy6t k6pez6 term6kekre vonatkoz6 - beszerzlsi ig6nye megval6sitesera jdtt 16tre. A
,,Informatikai eszkiizdk beszerzdse a DRMV Zrt. saimdra" tergyt elj6r6sban Vevo megrendeli, az
Elad6 pedig elv6llalja az l. sz|rnu mell6kletben (miiszaki leir6s) meghat6rozott kovetelm6nyeknek
megfelel6, 2. sz6mi mell6klet (Megrendelt term6k- 6s 6rlista) szerinti nevesitett elemekb6l 6116 al6bbi
term6kek sz6llit6sdt 6s szolgdltatds nyrijt6s6t.

2.2. A jelen szerz6d6sben meghat6rozotl sz|llitlst 6s sz6mlaki6llit6st a Delta Informatika
Kereskedelmi 6s Szolgiitat6 Z rtkiiriien Miikiid6 R6szv6nyt{rsasig teljesiti.

3. A szerz6d6s teljesit6si hat6rideje:
Elad6 a jelen szerz6d6s keret6n beliil sz6llitand6 term6keket a keretmeg6llapod6sos elj6r6s 1. r6sz6ben
megaj6nlott sz6llit6si hat6ridej6ig koteles lesz6llitani, mely hat6rid6ket a 2. sz. mell6klet rogziti.
Vev6 el6telj esit6st elfogad.

A teljesitds helvc:

4.1 . lllad6nak a jelcn szorzod6s 2. szhnrir mell6klel6ben szereplo tcm.rckckct a Vevi! 2600 Vdc,
Kodily Zoltiin {rt 3. rlatt lalirlhat(r telephely6re/tioktelep6re kell leszillitalia.



5. A teljesit6s m6dja

5.1. Elad6 ktjteles az Int6zm6nyek sz6m6ra tj, rendeltet6sszerii haszn6latra alkalmas term6keket

sz6llitani. Elad6 a term6k sz61lit6s6val egyidejiileg k<jteles az arra vonatkoz6, a rendeltet6sszerii
haszn5lathoz sziiks6ges valamennyi okiratot, dokumentSci6t 6tadni, tov6bb6 a rendeltet6sszerii
haszn6lathoz sziiks6ges tSj6koztat6st azlnt€zmlny 6ltal kijeltllt szem6lyek r6sz6re elv|.gezni.

Elad6 kiikinosen az al5bbi dokumentumokat k6teles Vev6nek 6tadni:
- j6t6ll6sdokumentumai,
- a magyar nyelvri miiszaki dokumentiici6.

A miiszaki dokument6ci6 elektronikus form6ban is 6tadhat6.

5.2. Amennyiben a szerzodts teljesit6se sor6n Elad6 sz6m6ra b6rmikor olyan ktiriilm6ny 6ll elo,

amely akadilyozza az idoben tort6n6 teljesit6st, rigy Elad6nak halad6ktalanul ir6sban 6rtesitenie kell a

Vev6t a k6sedelem t6ny6rril, annak v6rhat6 elhirz6dSs6r6l 6s okair6l. A jelen pont szerinti 6fiesit6s

megktild6se nem z6rja ki jelen szerz6d6s 1 1 . pontj6ban foglaltak alkalmaz6s6t.

5.3. Amemyiben olyan koriilm6ny 5ll el6, amely akadilyozza, vagy k6slelteti Vev6 megfelel5
egyiittmiikdd6s6t a szerzod6s teljesit6se sor6n, err6l koteles E1ad6t halad6ktalanul 6rtesiteni, jelezve az

akad6lyt 6s annak ok6t, valamint v6rhat6 id6tartam6t. Vev6 k6sedelme Elad6 egyidejii k6sedelm6t
ktzArja.

5.4. Elad6 jelen szerz6d6sben meghat6rozott feladatai teljesit6s6hez a keretmeg6llapod6sos
kiizbeszerzbsi elj6r6s els6 r6sz6ben benyfjtott aj6nlat5ban megnevezett alv6llalkoz6kat veheti ig6nybe.

5.5. Amennyibenjelen szerz6d6s teljesit6se sor6n tov6bbi szakemberek, alv6llalkoz6 bevon6sa v61ik

sziiks6gess6 (ide6rtve azt az esetet, amikor Elad6 (mint aj6nlattev<i) alkalmass6g6nak igazolSs6ban r6szt

vett szakember, alvSllalkoz6 helyett sziiks6ges m5s szem6ly vagy alv5llalkoz6 bevonSsa), akkor ezen

szem6ly/alv6llalkoz6 bevon6sira a Kbt. 138. $-6ban foglaltak szerint kell elj6mi, valamint a KM
vonatkoz6 rendelkez6seit kell alkalmazni.

5.6. Elad6 felel5ss6get v5llal, hogy a jelen szerz6d6s teljesit6s6be 6ltala bevont szemdlyekkel,

alv6llalkoz6kkal munk6juk, hozz6j6rul6suk arSny5ban elsz6mol. Vev6t fizet6si k<itelezetts6g - jelen

szerz6d6sben szab6lyozottak szerint - kiz6r6lag Elad6 ir6ny6ba terheli.

5.7. Vev6 el6irja a Kbt. 136. $ (1) bekezd6s a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. $ (3)

bekezd6s6nek alk almazis 5t.

A fizetend6 ellcn6rt6k:

Felek rcigzitik, hogy a beszerz6s saj6t for6s felhaszn6l6s6val val6sul meg.

6.1. Az Elad6 a jelen szerzod6s alapjSn sz6llitand6 term6kek sz6llit6s6t az2. sz|mi mell6kletben
meghaterozott szerzod6ses 6rakon teljesiti.

6.2. Az Elad6t megillet6 dij teljes osszege: 14.990.010,- Ft + k<izbeszerz6si dij + l+F A, azaz

tizenn6gymilli6-kilencsz6zkilencvenezer-tiz forint + kdzbeszerz5si dij + AFA.

6.3. A szerzod6ses 6r (term6kek, eszkdzok eset6n) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmeriil6 dsszes kolts6get (v6m, ad6k, dijak, illet6kek, egy6b), a kisz6llit6s
dij5t, a j6t61l6s kiilts6g6t, de nem tartalmazza az 6ltal6nos forgalmi ad6t, valamint a kdzbeszerz6si dijat.
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A kozbeszerz6si dij alapja a Vev6 6ltali beszerz6sek 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkril sz6mitott 6rt6ke,
mlrt1ke 2o/o + Afa.

6.4. Elad6t a jelen szerz6d6sben rdgzitett ellen6rt6ken tril, tov6bbi dijaz6s, k<ilts6gt6rit6s, vagy
szolgSltat6s jelen szerz6d6s teljesit6s66rt semmilyen jogcimen nem illeti meg. A jelen szerzod6sben
meghaterozott 6rak a szerzod€s idritartama alatt kdtdttnek tekintendrik, azok semmilyen jogcimen nem
emelhetrik.

7. Irizet6si felt6telch:

7 .1. A Vevo az el6legfrzel5sl kizirja.

7.2. Elad6 a jelen szerz6d6s 6.2. pontjSban meghat6rozott dijra sz6mla ellen6ben jogosult, amit az
Elad6 a Vev6 6ltal al6irt teljesit6sigazol6s alapj6n, annak ki6llit6s6t krivet6en 15 napon beliil 6llit ki, 6s

azzal egyitt nyijt be a Vev6nek. Elad6 egy sz6m1a ki611it5s6ra jogosult.

7.3. A benyujtand6 szdmla kdtelez6 mell6klete az eloir6snak megfeleloen ki6llitott 6s al6irl
teljesit6sigazol6s.

7.4. Elad6 a sz6ml6t az al6bbiak szerint kdteles kiSllitani:

a) a szil;rtlal a Vevo nev6re 6s cimere kell kirillitani, azonban Eladonak a Nemzeti Uzleti
SzolgSltat6 Zrl.,600l Kecskem6t, Pf. 701. cimre kell megkiildenie,

b) a sz6m16n szerepeltetni sziiks6ges a sz6llitott term6kek megnevez6se, VTSZISZJ sz6ma mellett
Vev6 6ltal megadott bels6 azonosit6sra szolg6l6 szerz6d6s sz6mot, valamint fizet6si
hat6rid6k6nt 30 napot,
a sz6ml6n fel kell tiintetni a banksz6mlasz6mot, a bank nev6t, valamint az ad6sz6mot,
a sz6ml6n fel kell tiintetni a ,,sz6mla" elnevez6st,
a sz6m15n fel kell tiintetni az SAP rendel6si sz6mot, vagy SAP szerzod€s szAmot, 6s a

tartalmazza az SAP teljesit6s igazolSs sz6m|t,
l) a sz6rrla tailalmazza a Megrcndclo k6pviscliije 6ltal aliifi eredeti/ miisolt, SAP-b6l kiiUitott,

Vevo 6ltal al6irt teljesitdsigazoldst (vagy a teljcsit6s igazol6s6ra szolghl6 m6s elfogadott
dokumenturnot sziimla rncll6klelk6nt).

g) a .szdmlSnak meg kell felelnie az 6ltakinos lbrgalnri ai16r6l sz6l6 2007 . 6vi CXXVII. torv6ny
(Ala 1v.) 169. Q szerinti eloirisoklak.

Amennyiben az BIad6 a benyrijtott sz6llit6i sz6ml6n nem tiintet 1'el banksz6rnlasz6rrot, irgy a Nemzeti
Uzleti SzoJgdltat6 Zrl. mindcn csctben tij6koztat6 levelet kiild az Elad<inak, hogy jelcilje nreg a

kifi zctisbcr 6rintett bankszimlasziin'rot.
Az clad6i banksz6nrlasz6m m6dosit6si igdnyl Vcv6 a kifizet6sre v6r6 sziimla eset6ben csak abban az
eselben logadja cl, amennyiben a megadott bankszdmlasz6rr a hat6lyos c6ginfbnn6ci6s adatbdzisban
szcrcpcl, vagy az E1ad6 banki igazo16st kiild az 6rintctt banksz6mlasz6mtnal kapcsolatban.
Amcnnyibcn a m6dosithsi ig6r'ry kapcsln az Elado nem killd banki igazoldst is a hatflyos
c6ginfirmr6ci6s adatbiizisban sem cllcnorizhcto az 6rintett banksz.lmlaszdm, akl<or az ellen6fi6k
megt6ritiisc a szdml{n nrcgadott banksziimlasz6mra tofi6nik, ligyclerrbe v6ve, hogy a szimliin szcrcplo
bankszinrlaszdm megfelel a koribban leir I'clt6teleknek.
A nem szcrzodrisszer[ien benyrijtott szimla esetin a Vcvo, illotve r Nernzeti Uzleti Szolgiltlto Zrr.
jogosult a k6sedclnrcs fizct6s jogkiivetkeznr6nyei n6lktil a szinrldt teljesites n6lkii) visszakiildcni.

7 .5 . A Vcvo a jogszab/rlyi cliiirisoknak megf'eleloen kiallitotl szdnrl6nak is rrelldkleteinek kcizponti
iktat6jdba 6rkez6s6tol szimitott 30 napon beliil utalja 6t az ellen6n6ket az Elad6nak, amcly idotarlamba
nern sz6rnit bele az esellcgcs szinrlaroklanrdci6 idcjc. Anrennyiben a fizet6si felt6tel alapdn szhmitolt
fizctilsi hathrid6 szabadnapra, iinnepnapra, illelvc munkasziincti napra esik, a fizetesi hatirido a

kcivetkezo munkanapon j61 1e.

c)
d)
e)



7.6. K6sedelmes fizet6s eset6n Vev6 a Ptk. szerint meghaterozott m6rt6kii k6sedelmi kamatot fizet
az Elad6nak.

7 .7 . Vev6 a Kbt. 136. g (1) bekezd6s a) pontj5ban foglaltaka tekintettel nem fizet, illetve sz6mol el
a szerz6d6s teljesit6s6vel risszefligg6sben olyan kcilts6geket, melyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo t5rsas6g tekintet6ben meriilnek fel,6s melyek
Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csrikkent6s6re alkalmasak.
Elad6 a Kbt. 136. $ (1) bekezd6s b) pontj6ban foglaltaknak megfelel6en k6teles a szerzod6s

teljesit6s6nek teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 sz6m6ra megismerhetov6 teszi 6s a

143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletekr6l Vevot halad6ktalanul 6rtesiteni.
A Kbt. 136. g (2) bekezd6se 6rtelm6ben a kiilfoldi ad6illet6kess6gii Elad6 koteles az egyedi
szerzodlshez ana vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6s6gl6l a

nragyar ad6hat6s5g krizvetleniil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orszegok kdzdtt
jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

7.8. Az ellen6rt6k megfizet6s6re egyebekben a KM V.2 pontj6nak rendelkez6seit kell alkalmazni.

7.9. Az Elad6 a banksz6mlasz6m5ban bekdvetkezett v61tozisr6l kdteles a Vev6t halad6klalanul
6rtesiteni.

7.10. A sz6ml6hoz a Kbt. 135. $ (1) bekezd6s6ben meghat5rozott iratokat mell6kelni kell. A szSml5n

csak a I(M hat6lya al6 tartoz6 term6kek szerepelhetnek.
T6mogat5sb6l megval6sul6 krizbeszerz6s eset6n a Kbt. 135. $ (1) 6s (4) bekezd6seiben, valamint a Ptk.
6:130. $ (1) bekezd6s6ben el6irtak az ir6nyad6k.

7.11. Az Elad6 a jelen egyedi szerz6d6sb6l eredo krivetel6s6t nem engedm6nyezheti harmadik
szem6lyre.

8. Atadris-itv6telrevonatkoz6el6irisok

8.1 . Vev6 a jelen szerzod6s keret6n beliil lesz6llitott term6keket 6s dokumentumokat 6tad6s-5tv6teli
eljSrSs keret6ben, a teljesit6s hely6n veszi 5l azBlad6val egyeztetett id6pontban.

8.2. Elad6 a term6kek 6tad6s-5tv6telekor kdteles sz6llit6levelet 6tadni Vev6 k6pvisel6je r6sz6re. A
sz6llit6lev6len fel kell tiintetni a szerzod6s szim6l. Az 5tad6s-6tv6teli dokumentumon fel kell tiintetni
az Atadotl term6kek azonosit6set szolg6l6 adatokat (p1.: megnevez6s, gy6rt6si sz6m, tipussz6m,

modellsz6m, dStum 6s id6pont, stb.).

8.3. Az 6tad5s-6tv6te1 sor6n Vevo k6pviseloje ellen6rzi, hogy:
- a lesz6llitott mennyis6g megegyezlk-e a sz|llit6lev6len feltiintetett mennyis6ggel,
- a sz6l1it6lev6l tartalmazza-e a szerz6d€s sz6m6t 6s az {ladotr dolo:mentumokb6l

meg5llapithat6ak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok,
- Elad6 jelen szerzodls 2. szimri mell6klet6ben meghaterozott term6ket szAllitotta-e le,
- Elad6 a term6kkel egyiitt a term6k rendeltet6sszer[i haszn6latShoz sztlks6ges

dokumentumokat 6tadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronik-us
el6rhet6s696t.

8.4. Vev6 az 6tv6telt a sz6llit6lev6l al6ir6s6val igazolja. Vev6 az |lv€tell megtagadhada az al|bbi
esetek b6rmelyik6nek bekovetkez6se eset6n:

- a lesz6llitott mennyis6g nem egyezik meg a sz6llit6lev6len felttintetett mennyiseggel,
- a sz611it6lev61 rem lartalmazza a szerz6d6s sz6met 6s/vagy az atadort dokumentumokb6l

nem 6llapithat6ak meg a 8.2. pontban felsorolt adatokat,
- EIad6 nemjelen szerz6d6s 2. sz6mir mell6klet6ben meghat6rozott term6ket sz6llitotta le,
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- Elad6 a term6kkel egyiitt nem vagy nem teljes koriien adta itl a rendeltet6sszer[i
haszn|lathoz sziiks6ges dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok
eleklronikus el6rhetos6g6t.

8.5. Az {tv€lel megtagad6s6r6l jegyz6krinlvet kell felvenni, melyben legal6bb az al6bbiakat kell
rogziteni:

- az fitadis-ittv1tel id6pontja 6s helye,
- Felekjelen l6vo k6pvisel6inek neve 6s beoszt5sa,
- az fiercl megtagad6s6nak az indoka,
- azon term6k(ek) megnevez6se, mennyis6ge, gy6fi6si sz6ma, amelynek 6tv6tel6t Vev6

megtagadta,
- Elad5 k6pvisel6j6nek az 6tv6tel megtagad5sSval kapcsolatos esetleges 6szrev6tele,
- a megism6telt 6tad6s-6tv6teli elj5r6s id6pontja,
- Felek k6pvisel6inek al6ir6sa.

8.6. Az |lv€tel megtagad6sa eset6n az 6t nem vett termdkeke Felek ism6telt atades-etv6teli eljrirSst
follatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkez6seit kell megfelel6 en alkalmazni azzal, hogy az ism6telt
5tad6s-5tv6tel idopontj6t Vev6 jogosult meghat5rozni. Az ism6telt sikertelen meruryis6gi 6tv6telt
k<ivet6en Vev6 a meghiisul6s jogkcivetkezm6ny6nek alkalmaz6sa mellett (11.4.) jogosult el6llni a

szerz6d6st6l.

8.7. B6rmely nem szerz<id6sszerii teljesit6s jogi ferultart6s n6lkii1i elfogad6sa Vevo r6sz6rol nem
6rtelmezheto joglemondSsk6nt azon ig6nyekr<il, amelyek Vevot a szerztid6sszeg6s kdvetkezm6nyek6nt
megilletik. Vevo tov6bb6 nem koteles vizsg6lni azokat a tulajdons6gokat, amelyek min6s6g6t tanrisitj6k,
illet6leg amelyekre a j6t5ll6s kiterjed.

9. Teljesit6sigazol6s

9.1. Elad6 jelen szcrzoddsben meghatiirozott t'elaclatait teJjesili, ha a jclcn szclz6cl6s 2. szimir
rncll6klctcbcn lelsorolt valamemyi tenn6k 6tadiis-itvdtele sikcrcscn leziirult.

9.2. Illad6 a teljesit6st kovet6en hnlad6ktalanul kotcles 6tadni Vevonek az dtv6tcl1 igazoki
szallitolev6l(ck) cgy p6lddny6t, rrely(ek) 6tv6tel6t kciveto 5 napon bclil V*,(i, jogszcrli teljesit6s eseten
kirllliqa a tcl.jcsit6sigazolhst (melynek mint6jht jelen szerzod6s 3. szinrLi melleklete tartalmazza).

9.3. Vcv6 a tcljesit6sigazoLis kiillitisrit mindaddig megtagadhatja, mig Illail6 a teljesit6sigazolis
kiillitdsihoz sziiks6ges, r,alanenlyi tcrmilkct, illctve a jelen szerzod6sben mcghatirozott
dokutrenturrokat Fllad6 lc ncm szrillitja, 6t ncm adja.

9.4. Az Elad6 a teljesit6st krivetoen 5 napon beliil koteles a port6lon kczdem6nyezni (riigziteni) a

teljesit6si folyamatban bckovetkezett vAltozrst, amit a Vevo (rnt6zminy) a porl6lon 5 napon beliil
koteles visszaigazolni. A visszaigazol6s lehct jtiv/ihagy6s, illetve visszakilld6s (an-rcnnyiben a teljesit6s
nern 1'elelt meg az egycdi szcrz(id6sbcn tbglaltaknak). Anennyitren Vevo ehnulasztja a visszaigazol6st,
akkor a portil aulomatikusar ,,tcljcsitvc" stiituszba lirga /rllitani a folyamat stetuszit.

9.5. Vcvonck - az elacl6 kezdemdnyezdse elolt - lehetosegc van a ,,tcljcsitvc" stlltuszt rdgzitelli a

portilon, amcmyibcn a tcljcsit6st elfbgadta.

10. .l6trill6s, I'clhasznril6i .logok 6s iogszavalossltg

10.1. tilad6 jelen szerzod6s kereteben leszillitott ternekekre a KM-ben nlcghat6rozottak szerirti
lot6llist vdllal. A jilt/rllisi idti kezdctc a telmfk ,rtvatcl6nck az id(ipontjr.
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10.2.. A j6t6116si kdtclczcttseg teljesit6scvcl kapcsolatos valamcmyi ktilts6get az Illad6 viscli.

10.3. Elad6 szavablja, hogy a jclei.r szerzod6s szcrinti, a Vevonek sz6llitand6 valalucntlyi teml6k
teljesites6rc a szerzocl6s szerinti tartalommal 6s terjedclemben jogosult 6s/vagy jogositott. E1ad6

szavatoija tovabbd, hogy hannadik szcm6lynek nincs olyan joga, igy killonoscn szellemi alkotAsokra

(szellemi tulajdonjogla) ronalkoz6 joga (p1. szerzoi joga, szabadalma vagy v6djcgye), arnely Vevrinck
a jelen szcrzod6sben meghat6rozott jogail korldtozn6, vagy megakadilyozn6 (ogszavatoss6gi villal6s).
.lelen potrtban mcghat6rozott fblcloss6gvillal6s Fllad6t ielen szerzod6s mcgszrin6sdt kovetoen is terheli.
Irgyebekben a valos6gnak meg nen.l f'elelo jogszavatoss6gi nyilatkozat eset6n a Vevo - a kilt6rit6sr
ig6nyenek I'cnntartisa iis a tneghirisul6s jogkovetkezm6nycinck alkalnraz6sa mellett - a szerzod6st

azonnali hatiilyal jogosult fehr.rondani.

10.4. Amennyibcn hanr.tadik szemrlly Elad6nak f'elel6sscgi kcir6be cso .1ogs6fi6sbol kovetkezoetr

szabadalom, szcrzoijog, v6djegyoltalom vagy mAs, szcllcmi tulajdonjog megs6fi6se miatt, illetve egy6b

.logcirncn pert indit, Vevo koteles Elad6t perbc hivni, lllad6 pedig koteles a pcrbehiv6st elfogadni. F-lad6

jogszavatoss6gi kcitclezetts6ge rnegszcg6se eset6n mindcu szerzoi jogi, szabadalnri 6s cgy6b harmadik

1tl 6ltalijogszerii kovc1cl6s kiel6git6s6t ma96ra viillalja. Illad6 tov6bbh kolcles meglerilcni Vevo rriuclcn

olyan kdrdt, amely ot lllad6 val6signak nerr mcglelelo jogszavatossiigi nyilatkozata miatl 6rik.

ll. Szcrz6d6sszeg6s,szcrz6d6stbiztosit6mell6kkiitelczctts6gek

1 1 .1 . Amennyiben jelen szerzod6s 3. pontj6ban meghat6rozott hatiridoig Elad6nak lelr6hat6 okb6l
jelcn szerzod6s 2. szdmLl mell6kletben mcghaterozott lcrmiikek, illetve dokunentumok 6tades-6tvdtele

1e1r lcjczodik be sikeresen, Blad6 az erre okot ad6 koriilm6ny jelleg6tol (kesedelem, hibiis tel.jesit6s

vagy nTeghiirsulhs) fiigg6cn k6sedelmi, hibds teljesit6si vagy rneghitsulSsi kotb6r fizct6s6re kciteles.

1t ,7. A kdsedelen,i kcitb6r nr6rt6ke: a kdscdelern l -10. napja alatt napi 0,5%, a k6sedelen.r I 1. napjit6l
napi I % m6fi6kii. A k6scdclmi kcitbdt nraximiiis m6rt6kc 20 %. A k6sedelmi kotb6r alapia I
k6sedelmesen tcljcsitett mennyisdg nctt6 6fi6ke.
A 25 napot lneghalad6 k6sedelem esct6n Vevo jogosult a megrendcl6st, illetve az egyedi szerzod6st

f'elmondani/e161lni, mely ok6n Elad6 a meghirhsul6si kotb6r fizct6s6re lesz kotelezett.

I 1.3. A hib6s teljcsitisi kotb6r mdrt6kc: a hib6s leljcsit6s i-10. napja alatt napi 0,5%, a 1 1. napj6t6l

napi 1% m6rt6kri. A hib6s teljesit6si kotbdr rnaximilis mcfleke 200/o. A hib6s teljesitcsi kcitbdr alrpja a

hib6san teljesitett rnennyis6g nett6 6fi6ke.

11.4. Jelen szerzod6s Elad6nak fe116hat6 meghiirsul6sa cset6n Elad6 nreghiirsuldsi kotb6r fizetdsrire

kciteles, mclynek m6rt6ke jclcn szerzod6s nett6 6rt6k6nck 25 To-a. lelen szerzodiis nreghiirsultnak

tckiltendo, amcmryiben Vevo Elad6 sirlyos szcrzod6sszeg6se miatt.jelen szcrzod6st azonnali hatillyal
lblmondja vagy Vevo jelen szerz6drlstol Elad6 srilyos szerzodesszcg6se miatt ckill.

I 1.5. Fclck rogzitik, hogy figyclcmrnel a KM X.2.2. pontjiira, ugyanazon kcitbdralap tckintet6ben csak

egy kiitb6r alkahnazhat6.

1 1.6. Vcvo a kdtb6rig6nyrol kotb6r6fiesitot lllit ki, rrelynck osszeg6t jogosult az Elad6t nregillctrr

clijba beszamitani. Vev(i jogosult az eseddkess6 vilt kiitbcr cisszeget a dijb6l visszalafiani a Kbt.
szabrilyainak betarl6siival.

11.7. A kotb6rig6nyek 6r-v6nyesit6sc ncm z6rja ki a szerz6ddsszeg6sbol credo egy6b igrlnyek

6rv6nyesit6s6nck lehetos6gdt. A Ptk. 6:187. $ (2) bckezd6se alapjin a jogosult hib5s tel.jcsit6s miatti
kotb6r mcllett nern 6rv6nyesithct szavatoss6gi igen)'t.
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12. A szerz6d6s m6dositfsa, megsziintet6se 6s megsziin6se

12.1. Jelen szerzod6s rendes felmond5ssal nem szi.intethet6 meg.

12.2. Felek jelen szerz6d1st krzd-r6lag a Kbt. 141. $-ban foglaltak figyelembev6tel6v el 6s kiz6r6lag
ir6sban m6dosithatj6k, hgyelemmel a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet szerzodds m6dosit6sra
vonatkoz6 el6ir6saira is.

12.3. Vevo jogosult Elad6 srilyos szerz6d6sszeg6se eset6n Elad6hoz int6zett ir6sbeli 6rtesit6s6vel a
szerz6d6st azomali hat6llyal felmondani. Srilyos szerz6d6sszeg6snek min6siil kiikinrisen, ha:

a) Elad6 a teljesit6st jogos ok n6lkiil megtagadja,
b) a k6sedelmi vagy a hib5s teljesit6si k6tb6r e16ri a maximumot,
c) jelen szerz6d6s 10.4.6s 13.5. pontj6ban szab6lyozott esetekben,
d) a Kbt. 136. $ (1) bekezd6s a)-b) pontban foglaltak fennillSsa eset6n,
e) Elad6 valamely - az a)-d) pontban nem nevesitett - jelen szerz6d6sben meghatSrozott

kdtelezetts6g6t saj6t 6rdekk<ir6ben felmeriilt okb6l, Vevri erre vonatkoz6 felsz6lit5sa el1en6re,
Vev6 6ltal megadott hat6rid6re nem teljesiti.

12.4. Bdrmelyik F6ljogosult a szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani abban az esetben, ha a m6sik
F6l ellen jogerosen felsz6molSsi eljSr6st rendeltek el vagy, ha a m6sik F6l v6gelsz6mol6ssal t6rt6n6
megszr,in6s6t hat6rozta el.

12.5. Elad6 Vevo srilyos szerzod6sszeg6se eset6n jogosult a szerzodtst Vev6hdz int6zett ir6sbeli
6r1esit6s6vel azonnali hat5llyal felmondani. Sr.ilyos szerz6d6sszeg6st kdvet el Vevo kiil<in6sen, ha a
szerz<id6sben meghatArozott fizet6si kdtelezetts6g6nek Elad6 irdsos felsz6lit6sa ellen6re, az abban
megadott hatSrid6ig nem tesz eleget.

12.6. Az azonnali hat6lyt felmond6sr6l ir6sban kell 6rtesiteni a m6sik felet. A szerz6d6s
megszrin6s6nek idtipontja a felmond6sr6l sz6l6 6rtesit6s k6zbesit6s6nek napja.

12.7 . Az azonnali. hat6lyri felmond6s a j6t6l16s hat5lySt nem 6rinti.

12.8. Vev6 kdteles a szerz6d6st felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, ha a
szerzod6s megkrit6s6t k<ivetcien jut tudom6s6ra, hogy az E1ad6 (szerztid6 f6l) tekinteteben a
k<izbeszerz6si elj5r6s sor5n kiz6r6 ok 61lt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna z5mi a kozbeszerz6si elj6r6sb6l.

12.9. Vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szerzod6st felmondani - ha szi.iks6ges olyan hatSrid6vel,
amely lehet6ve teszi, hogy a szerzld6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon -, ha

a) az Elad6-ban kdzvetetten vagy krizvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fenn6ll a 62. g (1) bekezd6s k/ pont kb) alpontl|ban meghaterozott feltetel;
b) Elad6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely
olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben
fenn|ll a 62. $ (1) bekezd6s k) pont tb) alpontj6ban meghat6rozott felt6te1.

13. Titoktartfs

13.1. Itlad6 vdllalja, hogy a kcizpenzek I'e lhaszn6l6s6nak nyilvilrnosslig6r6l sz6lo szabiilyozhsnak
n-rcglclcloon iizleti titok cimcn nem tagadja meg a t6.j6koztat6st a jclcn szerzodes l6nyeges taftalm6r6l.

13 .2. Fclck ktitelesek j elcu szcr zticl6s telj esit6se sorin a nrih sik F6llel kapcsol alban tu<lorltsukra j utott
inlbrmdci6kat, adatokat, valarninl t6nycket bizalmasan kezchri, azokat nvilv6nossigra ncnr hozhatj/rk,
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illetdktelen harmadik szemely r€sz6re hozzifirhelov' nem tehetik azzal, hogy egyik f6l sem

akad6lyozhatja meg a m6sikat olyan inform6ci6 kiadSs6ban, amelyet valamely hat6s6gi vagy bir6s6gi

elj6r6s vagy tcirv6nyi eloir6s tesz sztiks6gess6.

13.3. Amennyiben jelen szerzod6s teljesit6s6vel kapcsolatban Elad6nak harmadik szemdly sz|m|ra
valamely inform6ci6t kell kiadnia, azl kizAr6lagY ev6 el5zetes irisos hozz6j6ru[6s6val teheti meg.

13.4. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy jelen pont alkalmaz6sa szempontjeb6l nem min6siilnek

harmadik F6lnek Elad6 6ltal szerz6desszeriien ig6nybe vett alv6llalkoz6k, felt6ve, hogy jelen

szerz6d6sben val6 krizremiikrid6siik elott titokta(6si nyilatkozatot imak al6 6s adnak 6t Vev6nek.

13.5. Elad6 teljes felel6ss6ggel tarlozik a titoktarl6si kotelezetts6g6nek megs6rt6s6b6l ered6 k6rok6tt

6s tudom6sul veszi 6s elfogadja, hogy a titoktart6si kotelezetts6g megszeg6se eset6n a Vevti jogosult -
vSlaszt6sa szerint - a jelen szerz6d6stol el6llni vagy jelen szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani.

14. Felekkdziittikapcsolattartis

14.1. Jelen szerz6d6sben Felek szakmai kapcsolattart6sra kijelSlt k6pvisel6i:

Vev6 r6sz6rol kapcsolatlafi 6sra jogosult

Neve: Nvolczas lstv6r'rn6

BeosztAsa: oszthlyvczetii
I-cvclcz6si cime: 2(100 V6c Kodily Z. u.3.
'le 

I elbns zi t.r.ta : 06-27-511 - 586

Mobiltelelbn sz6ma: 06-20-665-9006

e-rrail cime: cnyolczas(a)dntrvzfi .hu

Elad6 16szdrol kapcsolattartr1sra jogosult

Ncve: I{6k6czi Billa

Lleosztlsr: Kienclt igyl'6lmcnedzser
Levclez6si cime: 1134 Budapcst, R6bcrt Keroly kt1. 70-74
'l eletbnszrlma: 437 -5210

Mobiltclclon sz6ma: 06-30-972-9254

e-mail cime: Ilcla. I{al<oczi(a)dclla.hu

),4.2. Jclcn szerziid6sbcn Vevo r6sz6rol teljesit6s igazol6sira jogosult szem6ly:

Vovrl r-6szdr(jl tcljesi16s igazol6sita jogosult
Ncve: Nvolczas Istv6nn6

Beosztdsa: oszt6ll..vezcto

Levelcz6si cirne: 2600 Vic Kodtily Z. u.3.
'1'elelonszina: 06-27-51 I - 586

Mobiitclclbn szirna: 06-20-665 -9006

c-mail cime: cr.ryolczas(r0dmrvz11.hu

14.3. Iclckjclen pontban meghat6rozolt kapcsolattarl6ik irtj6n tartjik a szerzoclis teljesitdsc soran a

kapcsolatot. l36nnclyik F6l jogosult a 14.1., \4.2. pontban nleghat6rozott

kapcsolattafl 6ja/teli es it6s igazol6j a szem61y6t nregr,6ltoztahri. Szcrzodo felek rnegillapodnak, hogy a

kapcsolattarl6k, tcljcsit6sigazol6 szemelydben bckdvctkezo viltozis nern ig6nyel szerzoddsm6dosit6st,

elegenclo a16l a mdsik Felet irdsban t6jekoztatni. A kapcsolattarl6/tcljesit6sigazol6 szen,6lyiben
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bekovetkezett vAltozAs a m6sik F6llel va16 szerztid6sszerii kozl6sttil hat6lyos. A kapcsolattart6
szem6lyek a szerz6d6sm6dosit6sra nem jogosultak.

14.4. Szerzod6 Felek r<igzitik, hogy minden, jelen szerzod1s teljesit6s6vel kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egy6b 6rtesit6st (a tovabbiakban: 6rtesit6s) szerztjd6sszertien kiildenek meg egym6snak.
Szerz6d6sszeni megkiild6snek min6siil, az ir6sban 6s

- ir6sban igazolt szem6lyes 6tadiissal,
- t6rtivev6nyes ai6nlott lev6lben,
- elektronikus al6ir5ssal elldtott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax irtj6n - megkiilddtt 6rtesit6s.

14.5. Az e-mail vagy telefax (rtj6n tort6n6 k6zbesit6s eset6n az 6rtesit6s akkor vSlik joghat6lyoss6,
amikor a cimzett a zt igazoltanklzbez vette, arr6l automatikus vagy kifej e zelt visszaigazolls 6rkezett. A
t6rlivev6nyes aj5nlott postai kiildemenyt a k6zbesit6s megkis6rl6s6nek napjdn k6zbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzell az atvetelt megtagadta. Ha a k6zbesit6s az6( volt eredm6nytelen, mert a cimzett
az iratot nem Yette 5t (az a felad6hoz nem kereste jelz6ssel 6rkezett vissza), az iratot - az ellenkez6
bizonyiteseig - a postai k6zbesit6s m6sodik megkis6rl6s6nek napj6t k<ivet6 ritridik munkanapon kell
k6zbesitettnek tekinteni.

14.6. Szerz5do Felek meg6llapodnak, hogy a postai utat k:Lzhr6lag a szerz6d6sszeg6ssel, valamint a
jelen szerz6d6s megsziintet6s6vel kapcsolatos 6rtesit6sek megkiild6s6re veszik ig6nybe. Jelen pontban
meghatArozott esetekben azonban a k6zbesit6s ktz6r6lag postai riton (t6rtivev6nyes aj6nlott lev6lben)
vagy ir6sban igazolt szem6lyes atadassal t6rt6nhet.

15. Vis Maior

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a k6sedelmes teljesit6s vagy meghifsulds vis
maior eredm6nye.

15.2. A jelen pont 6r1e1mez6se szempond6b6l Felek ,,vis maior,,-nak tekintik azokat az esem6nyeket,
amelyek a Feleknek nem felr6hat6 m6don, 6rdekk<ir6n kiviil, Felek r6sz6r6l elh6rithatatlanul
k<ivetkeznek be, 6s amelyek Felek s zerzldlsszeril leljesit6s6t akad6lyozz5k vagy k6sleltetik a szerz6d6s
teljesit6s6t felt6ve, hogy ezen kdriilm6nyek a jelen szerz<id6s al6ir6s6t k<ivettien jdnnek l6tre 6s az
emlitett id6pontban m6g nem voltak elore l6that6ak 6s nem voltak elharithat6ak, igy kiikin<isen:

a) tem6szeti katasztr6f6k (vill6mcsap6s, Iiildreng6s, 6rviz, hurrikdn, stb.);
b) tL.iz, robbanSs, j6rv5ny, karant€n korlStoz6sok;
c) radioaktivsugdrz6s,sug6rszennyez6d6s;
d) h6boru vagy m6s konfliktusok, megsz6ll6s, ellens6ges cselekm6nyek, mozg6sit6s,

rekvir6l6s vagy embarg6;
e) sztr6jk, felkel6s, forradalom,lAzad|s, katonai vagy egy6b 6llamcsiny, polg6rh6boru 6s

terrorcselekm6nyek;
f) zendiilds,rendzavar6s,zavarg6sok.

15.3. A vis maiomak kozvetlen tisszefligg6sben kell 6llnia az arra hivatkoz6 F6l tev6kenys6g6vel,
mely osszefiigg6st az arrahtvatkoz6 F6lnek ir6sban igazolnia sziiks6ges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerzod6sben foglalt hat6rid6k nem teljesithet6ek, en6l Elad6
k6teles Vev6t ir6sban t6j6koztatni 6s a tej6koztat6s alapj6n Felek kritelesek e1yezletni egym6ssal a
szerzod6s teljesit6s6nek tov6bbi m6dj6161. Amennyiben a Vev6 egy6b ir6nyir ir6sos utasit6st nem ad, az
Elad6nak tov6bb kell teljesitenie szerztid6ses kritelezetts6geit, amemyiben az 6sszenien lehets6ges, 6s
meg kell keresnie minden 6sszerii altemativ m6dot a teljesit6sre.
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15.5. A vis maiorra hivatkozd lelet terheli annak bizonyit6sa, hogy a vis naior eseudnynck a

szcrz6desszerti teljesit6sro kihato kovctkezm6nyet az adott helyzelben elv6rhat6 gondoss6g tamisitlsa
eset6n sct.n vagy csak arhnl.talar 6ldozat ir6n lehetett rolntr clhiiritani.

15.(r. Amemyibcn a vis rnior idotartarra rreghaladja a 30 naplhri napot, a Vevonck jogdban rill a

szerzod6s rlcm tcl.jesitett r6sz6tol irisban cl611ni. Ez esetben mindk6t F6l maga viseli a vis rlaior nliatt
fehl.rerii lt k6rht.

16. Egy6b rendelkez6sck, a szcrz6d6s tartalmf nrk i'rtclmez6se:

16.1. Amennyiben jelen szerz6d6s b6rmely rendelkez6se elt6ro ttirv6nyi szab5lyoz6s follt6n
6rv6nytelenn6 v6lna, rigy ezen t6ny a szerz6d6s tribbi rendelkez6s6nek 6rv6nyess6g6t nem 6rinti.

16.2. Elad6nak 6s a Vevonek meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy krizvetlen t6rgyalSsok

ritj6n rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vit6t, mely kozotti.ik a szerz<jd6s keret6ben felmeriilt.
Minden ezzel kapcsolatos t6ny61, akad6lyoz6 korillm6nyr6l a felek k6lcs6ndsen ktitelesek egymdst

ir6sban t6j 6koaatni.

16.3. Ha Felek kozvetlen t6rgyal6sok megkezd6s6t6l sz lritolt 30 napt6ri napon beliil nem tudj6k
megoldani a szerzld€s alapj6n vagy ezzel tisszefiiggdsben keletkezett jogvit6jukat, rigy a jogvita

elbir6lSs6ra a rendes bir6s5gi f6rumokat vSlaszdSk.

16.4. Ajelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a magyarjog rendelkez6sei az ir6nyad6k.

16.5. A jelen szerz6d6s Felek megegyez6s6t teljes eg6sz6ben tartalmazza. A Felek jelen szerzod6s

al6ir6s6val annak rendelkez6seit maguka n6zve ktitelezo 6rv6nyiinek fogadj6k el.

16.6. I{a b6rmelyik F6l egy vagy tobb esetben nem ragaszkodik a jelen szerz6d6sben meghatarozott
valamely jog, jogorvoslat vagy vSlasztSs gyakorl6sfhoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a

felt6telnek ajov6beni teljesit6s616l, vagy ugyan azonjogjov6beni gyakorl5s6r6l is le fog mondani, vagy

a kcivetel6seit6l el fog 6llni. A jelen szerz5d6sb6l fakad6 vagy ahhoz kapcsol6d6 b6rmilyen jogr6l

t6rt6n6 lemond6s csak erre vonatkoz6 kifejezett ir6sbeli nyilatkozat eset6n 6rv6nyes.

16.1. Jelen szerzod6s foszciveg6nek 6s mell6kleteinek ellentmond6sa esetdn a szerzod6s fd
szdveg6nek rendelkez6s6t kell alkalmazni.

16.8. A jelen szerz6d6sben nem szabllyozott k6rd6sekben, valamint b6rmely, a teljesit6ssel

kapcsolatos ellentmond6s eset6n a hivatkozott KM, illetve annak mell6kletei, vonatkoz6 rendelkez6sei,

tovSbb6 MagyarorszSg mindenkor hatelyos jogszab6lyai ir5nyad6k. Jelen szerz6d6s a KM-ban
meghatdrozottakkal ellent6tes rendelkez6seket nem tafialmazhat.

16.9. Jelen szerzod6s elv5laszthatatlan r€szel klpezi a Beszerzo 6s az Elad6 kdzdtt l6trejdtt fent
hivatkozott KM, tov6bb6 az al5bbi mell6kletek:

1. sz6rnir nrell6klet: A beszcrz6si eljarhs Mtiszaki leirisa
2. szdn.rf mell6klel: Mcgrcndelt terrrr6k- is driista
3. szim(r rrell6klct: Tel.jesit6s igazol6s
4. szhnrrhr.nell6klet: Illadri itlAthatosigi nyilatkozatr (rninta)

4
,,L\



A szerz6ddst a felek 5ttanulm6nyoz6s 6s 6rtelmez6s ut6n, mint sz6nd6k-ukkal 6s iigyleti akaratukkal
mindenben megegyez6t ,,3" eredeti p6ld6nyban j6vdha gy6lag irjek ah.
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1. SZ. MELLEKLET

MUSZAKI LEiRAS

Alapmennyis6g: 35 db asztali PC, 15db laptop, 60 db monitor

Jelenlesi 6llapot ismeftet6se:

A beszerz6s az itemezelt, valamint minos6gi g6pcser6k v6grehajt6s6hoz sziiks6ges. A g6ppark azon

r6sz6nek cser6j6t val6sitja meg melyek 6lettartama meghaladja a 6 6vet vagy a felhaszn6l6 6lta1 haszn6lt

alkalmaz6s er6forr6sig6nye sziiks6gess6 teszi cser6t (t6rk6pkezel6s, nagytdmegii adatelemz6s).

Elvirrisok 6s kiiriilm6nvek felsorolisa:

Az eszkdz6k a vici k6zponti telephely rakt6r5ba keriiLljenek lesz6llit6sra.

Elvrirt minimilis m(szaki naram6terek:

Tcrm6k ntegnevcz6sc Leiris

Asztali szdmit6g6p (35 DB)

Kictlok[ti,s..

Uzleti, mintlemrapos lilhaszn616sra
kialakitott kisrn6retii, 6116 es fekv6
hclyzetben is hasznhlhat6 h6z. l,egal6bb
200W t6p. Legalibb lntel H370 chipset
6s intc,rrilt TPM 2.0 chip.

Pntcesszor Intel Colc i5-E500 vagy jobb

l'roces,szot'odatui 6 Cores

Mcnttiriu
I x8Gts DDR4 (Minirnum tov6bbi 1db

szabad nrern6ria hcly)

HDD
3,5"-os winchester bovit6si lehetoseg a

hSzon beliii (SATA)

,s'.tD 256G8. PCle M2.

Opartici6s rendszer Windows I0 Pro 64irit l{UN OIIM

Oprikai meghajtd DVD 1-l- RW

Egir optikai, 2 gornbos, gcirgeto-kerckes

Dillcnty[izet 1)laSyar

(.'.sut lukoz6k

ll16lapon legal{bb 2db USB2 6s 2db
USB3, 1db kombinilt audi6,
Hdtoldalon legalibb 2db USIJ2 6s 2db
[ISB3. ldb RJ45, A,,Megelenito"
param6tcrn6l elvirt video csatlakoz6k,
kibclzirhely, laktrtszem, t6pcsatlakoz6

Hdlrizul
Alaplapra ir)tegr5lt RJ45, EFI PXE
bootol6sra k6pes 10/1 00/1000-es hrll6zati
adapter

Me gjelen ltti

Legathbb 2 rnonitor csatlakoztathat6sig
iehcloscgc digitarlisan (HDMI I

DisplayPort vagy 2x Displayport) 6s D-
SUB

t'\--'



Timogassa, a szimilogiphez kiajdnlott
monitor rraxim6lis f'elbontdsdt, 2 monitor
csatlakoztat6sa esetin is.

Ilan g Lrtegrilt codec 6s bc6pitctt hangsz6r6

Alaplapi .fogldutok
LegalSbb 1 PCIe G3 x16 6s I PCIe G3
x1

Term6k mcgnevez6se Leirrls

Laptop 15db

KiulukItu,s:

Uzleti, n.rindcnnapos 1!lhaszniil6sra
kialakitott, stlapabir6, MILSTD8I 0G
vagy cgyencrl6kii szabvinynak
nrcglelclii kiepit6s.

pl ocesszor_ Inlel(!t) CorerNl i5-8250U vagy jobb

l11Anl0rl0_

IxSGB DDR4/2400MIIz vagy gyorsabb,
(Minimum tovdbbi ldb szabad mcrloria
helv)

HDD.

,s^t .. 256GB PCIc M2

Operdciit,s rcndszcr Windows i0 Pro 64bit IIUN OEM

Optikti neghcytrj Nem

Kiialzii ntirete:
15,(r" ktjclzo futl HD ( 1920+ 1080)
lelbonthssal. matt leliilettel 6s LED
hiitt6rvil6git6ssal.

Bizlonsdg: TPM 2,0, ujj lenyomat olvas6

V(iA t[1tusa: gy6fi6 61tali

Kameru Integr6lt 720p RGII, szlcrc(r rnikrolbtr

I lung Integrilt codec, sztcrc6 hangsz6r6

S lv Max 2,5kg.

I ldl6zur:
Alaplapra integr6lt RJ45, IIFI PXE
bootol6sra k6pes l0/100/1000-cs h616zati
adaptcr, AC wifi 6s Illuctooth 4.1

Csatlakoz6k

3db USB 3.1 (ebbol ldb Type-C--) por1,
ldb IIDMI 1.4 6s 1db VGn. 1db R.145.

I db kombo audio 6s SD kdrtyahely

Az aua16g VGA pofi helyctt IIDMI porl
is megajinlhat6, urely esetbcn
Aj6nlattevonck az ajinlatlban az
6talakitrishoz sziikseges I IDMI->VGA
adaptcd is rreg kell ajiinlania.

Tcipelldtci.t Lcgalabb 68WIIr akku, ktilso 65W trip

Dokkoltt;

Oni116 tapegys6ggel rendelkezo dokkol(r
sziiks6ges, az aliibbi paramdtor ekkel:

. I-cgalhbb 2 nronitor
csatlakoztathat6sdg lchet6s6ge



(HDMI + DisplayPort vagy
mDisplayport vagy D-SIJB)
Minimum 4db USB (legal6bb
2db usB3)
RJ45

A laptop, lecsukott 6llapot6ban is
miikridj cin dokkol6s kozben

a dokkol6n

Tcrm6k megnevez6sc Leir{s

Monitor (60db)

Kiolakitti,s:

A k6pemyo a hasznd16 iginycinck
megf'eleloen legyen kdnnyen is szabadon
cllortlithat(r, dinrthet6 ((50/1 999.(X1.3.)
EiiM rcnd. 3.rnell6klet 1.2. d.) pont),
dllithal(r magassigi nyak (min 130 mr),
PIVOT lrimogat6s, keskeny matt k6va, a

kezelogombok a felhaszn6l6 fclc
nezzcnck, r furrkcio j ul egye:lelnrtien
szcivcggcl vagy piktogrammal
azonosithat6 legyen.

Ktpdtl6: ) 1 R_ )4 '

Ma r i n d I i s .fe I b o n t lt.s : 1 920x1080 lull HD. matt f'eliilet

Ktpurdny: I 6:9

Max i nt d I i,s.li nyerli : 250 cd/m2

V<iluszit i: 8ms

Belekinlisi szog 1 78/ I 78 fbk

St0tikus konlro,\zt 1000:1

Csutltrkozrik;
Lcgal6bb 3 f6le csatlakoztathat6sig
lchetosdge (HDMI + DisplayPort 6s D-
SUB), USB-HUB (rnin 2db kinerret)

Kdbel:
Displaypofi 6s HDMI 6s USB kribelt
taftalmazzon

Szitttttlly.scg. 16,7urilliti

6ltal elviifi mirrir.rrdlis miiszaki tarlalornnak

SZGRK-PC I I{-180801
Dell OptiPlex 3060 szcn.rclyi sz6nit6gap (

SZGIiK-I'C] CPL]2 II.
180801

Intel 8. generici6s Corc i5 Sz6rrit6g6p Processzor
(Oniill6an ncnr rendelheto)

SZGRK-PC1RAM2 II-
t70322

Dcl1 EGB szdrnit6gcp r.ncm6ria (

SZGRK-PC l SSD2 ]I-
170322

tlcll 256GB SSD sz6rnit69cp l.rcrcvlcrncz
(On6l16an nern rendclhclii)

Un-'

terrn6kek:
KItF Cikksz6m Megnevsz!6s Mennyis6g

PC

35 db

35 db

35 db

35 db



SZ(JIIK-PC]1ODD H-
t10322

Dell belso DVD ir(r (()n5116an nem rendelhetii)
3s db

SZ(IItK-PC 1GAR3_H-
17 0322

Dell 3 6v helyszini garancia (On6ll6an ncm
rendclhcto) 35 db

SZGRK-WINIO II-
170322

Windows 10 Pro (64bit) Magyar (On6116an ncm
rendelhetii) 35 db

SZGRK-NI]2 H-18O2OI
Dell Latitude 5590 Notebook (On6l16an nem
rendelheto) 15 db

SZGRK-NB2SCR2 I I-
180501

Dell 1920 x 1080 kijelz6 (Ond116an nem
rendelhet6) 15 db

SZGRK-NB2CPU2 II-
I ll0u0l

Intel 8. generAci6s Core i5 Notcbook I'rocesszor
(OnIl1(ran ncm rendelhelii) l5 db

SZ(iRK.NI]2ITAI42 H-
t10322

Dell 8CiB notebook mcm6ria (On6l16an ncnr

rcndelheto) 15 db

SZGIT](-NB2SSD2 I I-
110322

Dell 256GB SSD notebook mercvlcmez (Onlll6an
nem r endelhcto) 15 db

SZGRK-WINlO_H-
170322

Windows l0 Pro (64bit) Magyar (On6116an nem
rendelheto) 15 db

SZGRK-NB2GAR3 H-
110322

Dell 3 6v helyszini garancia (On6ll6an netl
renclelhet6) 15 db

SZGRK-NB2DOKK H-
t70322

I)ell Dock dokhol6 I 80W ACI adapterel
15 db

SZGRK-MONII'OR3 H-
190201

Dell 24 monitor P2419H - 6lcu (24")
60 db

A I'entiekben rregadotl konkr-6t terrr6kcklol c1t6ro, az elvirt minimrilis miisznki pal'am6terekkcl
egyen6rt6kii tcrm6kek megaj6nlhat6h.
A bcnyirjtisra keriilo aj6nlatban, amennyiber A.l6nlattevo a l'entickben nlegadolt konkr6t terrn6keket

aj6nlja rreg, ncm kell egyen6rt6kiiscgcl lrizonyit6 miiszaki clokunrcnlici6t benyujtani. Amennyiben
Ajiinlaltev6 czcktiil elt6ro termckcket ajinl meg, kirliik az elvirt minim6lis miiszaki pararliltcreknek
torl6nti rreglclcles, az egyen6rlcklisig al6timaszt6sit a terr6kek m[iszaki leiris:inak bcnl'ujtisrival,
amelybol k6ts6get kizrir6an rnegellapithat6 az eloirl uriiszaki kcivetehr6nyeknck val6 megl'clcliis

6s/vrgy az azzal osszefiiggo egyen6t16kiis69.

\*'
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3. SZ, MIiLLtrKLE'T

TELJESiTES IGAZOLAS



4. SZ. MELLtrKL]iT

Arr,Arnar6sAcr nyu,arxozLr

Alulirott Litkei D6ra, mint a Delta Informatika Zrt. (sz6ldtely: 1134 Budapest, R6bert K6roly kr1. 70-
74.) 6s a Sysman Informatikai zrt. (sz6khely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10.) kozris aj6nlattevok
meghatalmazott k6pviseloje biintet6jogi 6s polg6ri jogi felekiss6gem tudat6ban kijelentem, hogy a
Nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 I . 6vi GXCVL t<irv6ny 3. g ( I ) bekezd6s l. pontj6ban foglaltakat ismerem
6s erurek ismeret6ben nyilatkozatomat adom, hogy a Delta lnformatika 2rt. €s a Sysman Informatikai
Zrt. atlathat6 szervezetnek mino si.il.

Az 6ltalam k6pviselt szervezet 6tl6that6s6g6nak viltoz sa eset6n arr6l halad6ktalanul taj6koztatom a

Megrendel6t.

Tudom5sul veszem, hogy az Allamh6ztart6sr6l s2616 2011. 6vi CXCV. trirv6ny (a tov6bbiakban: Aht.)
41. $ (6) bekezd6s6ben foglaltak szerint a Duna Menti RegionSlis Yizmij Zirtkorijen Mrik6d6
R6szv6nyt5rsas6g csak 6tl6that6nak mincisiilo szeryezellel krithet 6rv6nyesen visszterhes szerz6d6st,
illetve l6trejdtt ilyen szerz6d6s alapj6n csak 6t16that6nak minrisiil6 szervezetnek teljesithet kifizet6st.

Tudom5sul veszem, hogy val6tlan tartalmil nyilatkozat alapj6n kotdtt visszterhes szerz6d6st a Duna
Menti Region6lis Vizmii Z|rtkiirt)en Miikod6 R6szv6n)tArsas6g felmondja, ill. ha a szerz6d,6s

teljesit6s6re m6g nem kertilt sor a szerz6d6stol el61l.

..t.vr.ll s gr.l . ......, 2020.ev ..$ il --r.vs..r.. h6 ...{1,. nap
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