SZÁLLíTÁSI

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészröl a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal (KEF azonosító: 10352,
székhely: 1124 Budapest,
Németvölgyi
út 37-39., Államháztartási
azonosító: 226176, Adószám:
15329657-2-43,
képviseli:
Király
Péter,
főigazgató),
mint
megrendelő
(a továbbiakban:
MegrendelőIIntézmény),
másrészről az EURO ONE Számítástechnikai
Zrt. (KEF azonosító: 100061, székhely: 1145 Budapest,
Újvilág utca 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-10041733, adószám: 10649297-2-42, képviseli: Kucska Árpád vezérigazgató),
az ADATKÖZPONT Kft. (KEF azonosító: 200570, székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi tér 14., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Cg.: 03-09-125034, adószám:
24081801-2-03, képviseli: Sutus Dániel ügyvezető),
a FLAXCOM HOLD ING Zrt. (KEF azonosító: 200267, székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága
Cg.: 01-10-045798,
adószám:
13985677-2-42, képviseli: Harasztos Frigyes vezérigazgató),
a PROFITEXPERT

Kft. (KEF azonosító: 100078, székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.,

céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
10527087 -2-43, képviseli: Pillmann József ügyvezető igazgató),

Cg.: 01-09-074894,

adószám:

a Rufusz Computer Informatika
Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely: 2030 Érd, Retyezáti u 46.,
céget nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cg.: 13-10-040860,
adószám: 13644545-2-13, képviseli: Fauszt Zoltán vezérigazgató),
a Szintézis Zrt. (KEF azonosító: 100101, székhely: 9023 Győr, Tihanyi Á utca 2., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Győr-Moson-Sopron
Megyei Bíróság - Cégbíróság Cg.: 08-10-001771, adószám:
12890341-2-08, képviseli: Bognár Pál igazgatósági tag),
és a Telvice Kft. (KEF azonosító: 200325, székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 135., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék
Cégbírósága
Cg.: 13-09-154539,
adószám: 13339076-2-13, képviseli: Szajkó György ügyvezető igazgató),
mint Szállító" (a továbbiakban:
alábbi feltételekkel.

Szállító)

között

(a továbbiakban:

Felek) alulírott helyen és napon az

1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogya Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által
TED 2013/S 086-145861 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és
önként csatlakozó intézmények részére .Szárnltóqéprendszerek
szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése 2013" 2. részteljesítés: "Homogén kliensek" tárgyú lefolytatott központosított közbeszerzési
keret-megállapodásos
eljárás első része eredményeképpen
aBeszerző
és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma:

KM0201-0219SZGR13

KM aláírásának dátuma: 2013.08.26.
KM időbeli hatálya: 2013.08.26. - 2015.08.26.
KM keretösszege: 22.000.000.000,-

Ft + ÁFA

2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keret-megállapodásos
eljárás 2. része eredményeképpen,
a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A

•. A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot
kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

tevő ajánlattevők

közösen kötelesek szerződést

jelen szerződés alapján Megrendelő
nevesített termékek szállítását.
A jelen szerződésben
teljesíti.

meghatározott

meg rendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben
szállítást és számlakiállítást

az EURO ONE Számítástechnikai

Zrt.

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződés megkőtésétől számított 60 napon belül.
4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi
37-39.

cím: 1124 Budapest, Németvölgyi

út

5. A fizetendő ellenérték:
Nettó összár: 627 120 Ft
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a
behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak,
illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A
közbeszerzési díj alapja az Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 1,5 % + Áfa.
6. Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése a Kbt. 130. § (3) bekezdésében
meghatározott szabályok szerint történik. A fizetési határidő nem haladhat ja meg a számla Intézmény
általi igazolt kézhezvételét követő 30 napot. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől
számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában
meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a hivatkozott keretmegállapodás
hatálya alá
tartozó termékek/szolgáltatások
szerepelhetnek.
7. Szerződésszegés (KM szerint):
Szállító késedelmi és hibásteljesítési kötbér valamint meghiúsulási kötbér vállalására köteles.
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától napi 1 %
mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20 %.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A
hibásteljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.
8. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssei kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a
Magyar Köztársaság
mindenkor
hatályos jogszabályai
irányadók.
Jelen szerződés
a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan
KM, és az alábbi melléklet:

részét képezi a Megrendelő és a Szállító között létrejött fent hivatkozott

1. számú melléklet: Megrendelt termék és árlista
A szerződést a felek áttanulmányozás
után, mint szándékukkal
megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Budapest, 2013. január
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