Szállító ikt.sz.:
.
Megrendelő ikt.sz: MKEH-INFj00045j2014.

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),

a RacioNet Számítástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (KEF azonosító: 100082, székhely:
1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A., Cg. 01-10-045565, adószám: 13846606-2-43, képviseli:
Domokos István vezérigazgató helyettes), mint projektiroda, a továbbiakban: RacioNet Zrt.,
és
a Storm Holding Vagyonkezelő Zrt. (KEF azonosító: 200524, székhely: 1117 Budapest, Hauszmann
A. u. 3/A., Cg. 01-10-046908, adószám: 23092475-2-43, képviseli: Domokos István igazgatósági tag),
és
a Kárpát-medencei
Informatikai K1aszter Kft. (KEF azonosító: 200598, székhely: 1117 Budapest,
Hauszmann A. u. 3/A., Cg. O1-09-995180, adószám: 24197920-2-43, képviseli: Domokos István
ügyvezető),
és
a Rufusz Computer Informatika Informatikai Szolgáltató Zrt. (KEF azonosító: 200190, székhely:
2030 Érd, Retyezáti u. 46., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.: 13-10-040860 adószám: 13644545-2-13, képviseli: FausztZoltán, vezérigazgató), és

a Fornax SI Nagyvállalati Megoldások Kft., (KEF azonosító: 200586, székhely: 1123 Budapest,
Táltos u. 1." céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága cégjegyzék szám:
01-09-999458, adószám: 24278353-2-43, képviseli: Keszei Ákos, ügyvezető igazgató, és

a DOCAGE Kft. (KEF azonosító: 200528, székhely: 1025 Budapest, Csalán u. 35/A., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.: O1-09-719058, adószám:
13107406-2-41, képviseli: Zih Katalin Emese, ügyvezető),
mint konzorcium (a továbbiakban együtt: Szállító) között, képviseletében eljár a RacioNet Zrt. a
2013. 06. 05. napján kelt Együttműködési
megállapodás alapján és a 2014. 03. 31. napján kelt
Együttműködési megállapodás kiegészítéséről szóló Nyilatkozat alapján,

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. mint SzállítóI (a továbbiakban:
továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

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

közösen kötelesek szerződést

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, mint beszerző a 168/2004. (V.25.)
Korm rendelet (a továbbiakban Kr.) hatálya alá tartozó, valamint a központosított közbeszerzési
rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére "Szoftverlicencek
bővítése, kiegészítése,
meghosszabbítása, verzió-követése,
cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése" tárgyú, közösségi értékhatárt elérő hirdetmény közzétételévei indított
tárgyalásos központosított közbeszerzési eljárást (CPV kód: 34100000; TED 2013/S 082-137850; KÉ6533/2013., eredményhirdetés dátuma: 2013. 09.04.) folytatott le a közbeszerzésekről szóló 201l. évi
CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Kr. - közbeszerzési eljárás megkezdésekor hatályos szabályai szerint járnak el.
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KM
KM
KM

2.

azonosítószáma: KMOI01SLIC13
aláírásának dátuma: 2013.09.23.
időbeli hatálya: 2013.09.23.
keretösszege: 25 milliárd Ft.

A szerződés tárgya:

A jelen szerződés a keretmegállapodásos
eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre/szolgáltatásokra
vonatkozó - beszerzési igénye
megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja
az 1. számú mellékletben nevesitett termékek szállítását.
A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az RacioNet Zrt. teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje:

A szerződés aláírásától számítva 10 napon belül.

4.

A teljesítés helye:

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

5. A jótállás kezdete:

A teljesítés időpontjától számítva.
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6.

A fizetendő ellenérték:

A Szállító aj elen szerződés alapján szállítandó tételek szállítását összesen nettó 10.182.720 Ft + Áfa,
azaz nettó tízmillió száznyolcvankétezer hétszázhúsz + 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 dij 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 a vég szám lát az utolsóként szállított termékre/termékekre
vonatkozóan kell kiállítsa ki.

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. 30 liA. § (2) bekezdése szerint meghatározott
mértékű késedelmi kamatot fizet aSzállítónak.

8. Szerződésszegés*:
KM szerinti.
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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 és a Szállító között létrejött fent hivatkozott
KM, és az alábbi melléklet:
1. számú melléklet: tételesen a közbeszerzési eljárás ajánlata szerint.

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal
mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2014. június .

és ügyleti akaratukkal

p.~....
Szállító(k) részéről:

Pénzügyi ellenjegyző:
o
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gazdasági igazgató
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Szállító ikt.sz.:
Megrendelő ikt.sz: MKEH-INFj00045j2014.
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