SZÁLLÍT ÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (KEF azonosító: 10352,
székhely: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., Államháztartási azonosító: 226176, Adószám:
15329657-2-43, képviseli: Kis Ágnes, általános főigazgató-helyettes) mint megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről az Exicom Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 200215, székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos
krt. 47., adószám: 13470458-2-06, képviseli: Keresztúri István), és
az Alphanet Informatikai Zrt. (KEF azonosító: 200527, székhely: 1031 Budapest, Monostori u. 34.),
és az APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 200583, székhely: 1121 Budapest, Zugligeti
út 41.), és a MONT ANA Tudásmenedzsment Kft. (KEF azonosító: 200361, székhely: 1118 Budapest,
Rétköz u. 5.), és a Poli Computer PC Kft. (KEF azonosító: 200592, székhely: 2071 Páty, Fazekas u.
17.), és a SySTrans Rendszerintegrátor Kft. (KEF azonosító: 200403, székhely: 1117 Budapest, Prielle
Komélia u. 4.) mint Szállítók (a továbbiakban: Szállítók) között (a továbbiakban: Felek) alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel.mint
Szállító'
(a továbbiakban:
Szállító) között (a
továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

"----1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által
TED 2013/S 86-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya
alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére "Számítógéprendszerek
szállítása és
kapcsolódó
szolgáltatások
teljesítése
2013" tárgyban lefolytatott központosított
közbeszerzési
keretmegállapodásos
eljárás első része eredményeképpen
aBeszerző
és a Szállító között
keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
KM
KM
KM
KM

2.

azonosítószáma: KM0201-0219SZGR13
aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26.
időbeli hatálya: 2017. augusztus 26-ig terjedő 48 hónapos határozott időtartam
keretösszege: 22 milliárd forint + ÁFA

A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos
eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra
vonatkozó - beszerzési
igénye
megvalósításárajött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja
az 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.
A jelen szerződésben
teljesíti.

3.

meghatározott

szállítást és számlakiállítást

az EXICOM

Rendszerház

Kft.

A szerződés teljesítési határideje:

A szerződés aláírásától számítva 10 napon belül.

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

közösen kötelesek szerződést

4.

A teljesítés helye:
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

5. A jótállás kezdete:
A teljesítés időpontjától számítva.

6.

A fizetendő ellenérték:

A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó alkatrészek szállítását összesen nettó 2.028.690 Ft +
Áfa, azaz nettó kétmillió huszonnyolcezer
hatszázkilencven
+ Áfa szerződéses áron 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 a Megrendelő általi
beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7.

Fizetési feltételek:

A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a
Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a (rész)számla igazolt kézhezvételétől
számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a (rész)számlát a teljesítés elismerésétől
számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő 4. pontban meghatározott szervezeti egységei
részére eljuttatni. A (rész)számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A
(rész)számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
7.1. Megrendelő kéri, hogy a Szállító teljesítési helyenként külön-külön számlát nyújtson be. Egy
részen belül a végszámlát az utolsóként szállított termékre/termékekre
vonatkozóan kell
kiállítani.
7.2. A Szállító a keretmegállapodás
3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján
megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti
harmadik személyre.
7.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott
mértékű késedelmi kamatot fizet aSzállítónak.

8. Szerződésszegés*:
KM szerinti.

9. 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
Magyarország
mindenkor
hatályos jogszabályai
irányadók.
Jelen szerződés
a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi aBeszerző
hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:

és a Szállító

között

létrejött fent

1. számú melléklet: Kereskedelmi ajánlat

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal
mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
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Dátum: Budapest, 2014. május
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Megrendelő részéről:

és ügyleti akaratukkal

EXICOM Rendszerház Kft.

I

6722 Szeged
Tisza Lajos krt. 47
Adószám: 1347045& 2-06
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Szállító(k) részéről:

EXICOM RENDSZERHÁZ KFT.
Konzorciumvezető
képv.: Keresztúri István
ügyvezető igazgató
(Szállító)
Pénzügyi ellenjegyző:
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Gaál Zita Kinga
gazdasági igazgató
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1. sz. melléklet

Ajánlott termék megnevezése

Termék- azonosító
(KEF kód)

Mennyiség

Ajánlati nettó
egységár (Ft/db)

Ajánlati nettó
összesen ár
(Ft)

Lenovo ThinkPad Edge E540, 20C6W8P konfig, MS-W8P

20C6W8P

15

135.246 Ft.

2.028.690 Ft.

Kelt: Budapest, 2014.05. ~
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EXICOM Rendszerház Kft.
6722 Szeged
Tisza Laios krt. 47 ~
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EXICOM RENDSZERHÁZ KFT.
Konzorciumvezető
képv.: Keresztúri István
ügyvezető igazgató
(Szállító)
Pénzügyi ellenjegyző:
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Gaál Zita Kinga
gazdasági igazgató

