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SZÁLlÍTÁSISZERZÖOÉS
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 főigazgatóhelyettes) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
a PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft. (KEF azonosító:
100075, székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. II. Ih. 5/7., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzék szám: 01-09-076265, adószám: 10560677-2-43,
képviseli: Pistár Mária), konzorciumvezető,
és
a Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 100102, székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.;
cégjegyzékszám: 0510000527; nyilvántartó hatóság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága, képviseli: Gulyás Imre) ,
és
a Valkyr Informatikai Kft. (KEF azonosító: 200440, székhely: 1025 Budapest, Szeréna út 5/1., céget nyilvántartó cégbíróság neve:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzék szám: 01-09-929529, adószám: 14998603-2-41, képviseli: Böröcz Gergely),
és
a Stratis Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. (KEF azonosító: 200232, székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., céget
nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzék szám: 01-09-676502, adószám: 11782454-2-41,
képviseli: Béndek Péter),
és
a NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 200483, székhely: 1101 Budapest, Expo tér 57., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-09-563961, adószám:
12201521241, képviseli: Espán Zsolt),
mint konzorcium (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban: Felek), képviseletében eljár a PiK-SYS Informatikai és
Tanácsadó Kft. a konzorcium tagjai között 2013.11.07-én kelt Együttműködési megállapodás alapján, alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogya Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2013/S 243422670 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére
"IT-biztonságtechnikai megoldások-2013" tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
1. része eredményeképpen aBeszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM):
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KM0101ITBT13/6.
aláirásának dátuma: 2013.11.29.
időbeli hatálya: 2016.11.29.
keretösszege: 8.400.000.000.-

2.

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
meg rendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített termékek/szolgáltatások szállítását.
A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft. teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje: ,,6924581-NAI sz. szerz. folytatásaként"

4.

A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.

5.

A jótállás kezdete: ,,6924581-NAI sz. szerz. folytatásaként"
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6.

A fizetendő ellenérték:
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek/szolgáltatások szállítását/teljesítését az 1. szárnú 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 verseny újranyitásával történő eljárásban a
Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5% + Áfa.

7.

Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3)
bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 8 napon belül történik. 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 jelen keretmegállapodás hatálya alá
tartozó termékek szerepelhetnek.
7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az
egyedi szerződésbőleredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint meghatározott mértékü késedelmi kamatot
fizet aSzállítónak.
7.3. Az Intézmény és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1 pontban meghatározottaktói - az
intézmény részére kedvezőbb - eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is
megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhat ja meg a 60 napot. [Kbt. 130. § (4) bekezdés].

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 és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:
1. szám ú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás-

és árlista

A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4
eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2015. január
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Pistár Mária
ügyvezető
PiK-SYS Kft.
(Szállító)
Pénzügyi ellenjegyző:
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1. számú melléklet
Megrendelt termék/szolgáltatásMegrendelés a legkedvezőbb

Keret-megállapodás

és árlista

keret-megállapodás

I A megrendelés

száma: KM01011TBT2013

terhére

száma:

A megrendelő adatai:
Intézmény neve: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

KEF kódja: 10352

Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi

Számlázásí cím: 1124 Budapest, Németvölgyi

út 37-39.

út 37-39.

Megrendelő képviselője: : Kis Ágnes, általános főigazgató-helyettes
Telefon: +36 1 4585-800

Fax: +36 1 4585-887

E-mail: kozbeszerzes@mkeh.gov.hu

A szállítás vagy szolgáltatás végzésének helye
Intézmény neve: Magyar Kereskedelmi
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi

Engedélyezési

Hivatal

út 37-39.

Átvevő: Szulmann Péter
Telefon: +36 41 4585-871

Fax: +36 1 4585-887

E-mail: szulmann@mkeh.gov.hu

A Szállító adatai:
Szállító neve:

PiK-SYS Informatikai

I KEF kódja:

és Tanácsadó Kft.

100075

Cim: 1095 Budapest, Boráros tér 7.
Kapcsolattartó személy: Pistár Mária ügyvezető
Telefon: +36-1-455-6000

Fax: +36-1-455-6005

Mennyis
ég (db)

KEF azonosító

300

EPSYKM-AAEG

E-mail: sales@piksys.hu

Termék megnevezése
MFE Endpoint Protection 2Yr GL [P+]
251-500 node

Nettó egységár

4.215.·

Nettó mindösszesen:
Közbeszerzési dij:
ÁFA:
Bruttó mindösszesen:

Dátum: Budapest, 2015. január

.8,

1.264.500.·
1.264.500.·

18.968.346.536.1.630.004.-
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Pistár Mária
ügyvezető
PiK-SYS Kft.
(Szállító)

Pénzügyi ellenjegyző:

nettó összesen

