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1. Preambulum

A felek megállapítják, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti - a Kbt. 113. §-ában foglaltak alapján hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le „ IT eszközök és kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése 2 részben" tárgyban.
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen az Eladó jogosult a Vevővel a beszerzés tárgyának
szállítására a szerződést megkötni. A szerződés csak az eljárás dokumentumaival együtt
érvényes.

2. Definíciók
A szerződés alkalmazása során az alábbi kifejezéseket a mellettük rögzített meghatározás
szerint kell értelmezni:
I. Szerződés: a Vevő és az Eladó között létrejött megállapodást jelenti, melyet szerződés
formájában rögzítettek és a felek aláírták, beleértve annak összes függelékét és mellékletét,
valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik. A szerződés elválaszthatatlan
részét képező dokumentumok: a pályázati dokumentáció és az ajánlat.
2. Szerződéses ár: az Eladónak a szerződés keretében szerződéses kötelezettségeinek teljes
körű és megfelelő teljesítéséért fizetendő ellenértéket jelenti.
3. Termékek: mindazon árukat jelenti, amelyeket az Eladónak a szerződés értelmében a Vevő
számára szállítani kell.
4. Szolgáltatások: a szállításokhoz kapcsolódó és egyéb kötelezettségeket jelenti, különösen de
nem kizárólag a szerelést, üzembe helyezést, műszaki segítségnyújtást, betanítást, jótállási
idő alatt és jótállási időn túli szervizt.
5. Felhasználó: Alapvető Jogok Biztosának Hivatal (Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.,
feladatellátási hely: 1074 Budapest, Rákóczi u. 70.)
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3. A szerződés tárgya
3.1. Eszközbeszerzés:
2. rész: 12 db munkaállomás (munkaállomásonként 1 db személyi számítógép és 1 db monitor)
beszerzése

4. Ellenérték
A szerződéses ár a szerződés teljesítése során kötött, azaz fix ár, melynek mértéke:
2. rész: 2 090 400.- forint+ ÁFA.
Az ár tartalmazza a jelen szerződésben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét, azaz az
adásvétel tárgyát képező eszköz tulajdonjoga átruházásának ellenértékét VÁM, helyszínre
szállítás, üzembe helyezés, az eszközhöz szükséges dokumentációt, továbbá a jótállási és
szavatossági kötelezettségek ellenértékét és valamennyi, a feladat teljesítésével összefüggő
költséget.
5. Teljesítés helye, ideje, módja:
5.1
5.2
5.3

Teljesítési határidő: 60 naptári nap (a szerződéskötéstől számítottan legfeljebb 60 naptári
nap). Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítés helye: Vevő feladatellátási helye
A teljesítés akkor tekinthető megvalósultnak, ha

az eszközbeszerzés esetén:
a Termékek Felhasználó székhely szerinti címére leszállításra kerülnek;
a Termékek a szállítás után a jelen szerződésszerinti egyéb szolgáltatások
szerződésszerű teljesítésével - a megjelölt átadási helyen - a Vevő átveszi; és
a szükséges okmányok, bizonyítványok, melyek igazolják a termékekre vonatkozó
előírásoknak
való megfelelést, továbbá az ajánlattételi dokumentációban
meghatározott dokumentumok rendelkezésre állnak; és
az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásra került.
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja egyben a kárveszély átszállásának
időpontja is. Ezen aláírt dokumentum a banki fizetés egyik igazoló okmánya.
6. Fizetési feltételek
6.1

6.2

Az ellenérték kifizetése az alábbiakban felsorolt dokumentumok bemutatása ellenében
történik
az Eladó számlája a leszállított termék(ek) és szolgáltatás szerződéses ellenértékére
vonatkozóan, megfelelően aláírva, feltüntetve a Vevő nevét és címét;
a teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv 2 eredeti példánya.
A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint Vevő a szerződés teljesítésének
elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó
teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül írásban köteles nyilatkozni. Amennyiben a dokumentumok hiányosak, illetve egyéb
okból nem alkalmas a feladatok teljesítésének igazolására, úgy Vevő 2 munkanapos
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határidő tűzésével Eladót hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben Eladó a kimutatás
benyújtására, vagy a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos

szerződésszegésnek minősül .

6.3
6.4

6.5

A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény 6:130. § (1)(2) bekezdése szerint történik.
A teljes szerződéses összeg kiegyenlítését követően a termék( ek) Vevő kizárólagos
tulajdonába kerülnek, illetve biztosításra kerülnek Vevő részére a szolgáltatások
használatához szükséges jogok
Az Eladó az átvételt követően, a 6.1. pont feltételeinek teljesülését követően jogosult
számla kibocsátásra. Vevő a számla kézhezvételétől számított harminc naptári napon
belül teljesíti a kifizetést.

7. Az Eladó késedelmes teljesítése, kötbér
7: 1
7.2

7.3

7.4

7.5

Az Eladónak a termékek leszállítását és a szolgáltatások teljesítését a szerződésben
meghatározott, illetve a felek által kötelezően elfogadott határidőre kell elvégeznie.
Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó számára olyan körülmény
áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy az Eladónak haladéktalanul
értesítenie kell írásban a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és
okairól.
Amennyiben az Eladó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a
szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a Vevő a szerződésszegésből
fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A
késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési
határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított áru nettó
szerződéses árának 2 %-a, de maximum 20%-a.
Ha a 7 .3. pont alapján Eladó kötbérfizetéssel érintett napjainak szám eléri a 10 (tíz) napot,
úgy Vevő egyoldalú jognyilatkozatával elállhat a teljes szerződéstől az Eladó kártérítési
vagy kártalanítási vagy más igénye nélkül.
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamatok érvényesek.

8. A szerződés módosítása,
8.1

Jelen

szerződés

szerződésszerinti

megszűnése,

kötbér.

aláírás napján lép hatályba és a jelen
teljesítése megkezdődik.

A Felek jelen szerződésüket kizárólag írásban a Kbt.
8.2. A

előírásai

szerződésben

foglaltak

szerint jogosultak módosítani.

szerződés megszűnik,

ha
a szerződésben foglaltak teljesítésre kerültek,
valamelyik fél a szerződéstől eláll,
bármelyik fél a szerződést felmondja,
a teljesítés lehetetlenül,
bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.
A Vevőnek jogában áll - választása szerint - a szerződést írásban felmondani vagy a
szerződéstől elállni. Vevő a szerződéstől bármikor elállhat, - Vevői „rendes elállás" köteles azonban az Eladót kártalanítani a Ptk. 6:249. § (2) bekezdés megfelelő
alkalmazásával. Vevő elálló nyilatkozatát Eladóval írásban köteles közölni.

3

8.3. Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal abban az esetben mondhatják fel/állhatnak el, ha a másik fél a jelen szerződésből
eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi, és azt a másik fél írásbeli
felszólítására, az ott meghatározott határidőre sem teljesíti.
8.4 Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, ha az Eladó:
késedelem esetén a kitűzött 10 napos póthatáridőre sem teljesít,
hibás teljesítés esetén a hibát a 10 napos póthatáridőre sem javítja ki (beleértve a
cserét is) és jelenti készre a teljesítést,
Jelen szerződésben nevesített kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen
teljesíti, és azt a Vevő felhívására, a megadott 10 napos póthatáridőn belül sem
pótolja,
valamely szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségét ismételten, vagy
folyamatosan olyan súlyosan megsérti, hogy a jogviszony fenntartása a jogszerűen
eljáró Vevőtől a továbbiakban nem várható el.
Amennyiben a Vevő súlyos szerződésszegésre tekintettel, a póthatáridő leteltét követően
eláll a szerződéstől, meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a
nettó szerződéses ár 10%-a.
8.5 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt
szerződésszegés következményeként megilletik.
8.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a
lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a
Eladót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. Amennyiben
a lehetetlenné válás oka a Eladó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt.
Amennyiben a lehetetlenné válás oka a Vevő érdekkörében merült fel, a Eladót a díj
megilleti, de a Vevő levonhatja azt az összeget, amelyet a Eladó a lehetetlenné válás
folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett
vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna.
9. Vis maior

9.1

9.2

9.3

A 8. pont kikötéseitől függetlenül az Eladó nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződés
mulasztás miatti felmondásával, ha/és amennyiben a késedelmes vagy meghiúsult
teljesítés vis maior eredménye.
A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis maior" olyan elháríthatatlan esetekre
vonatkozik, mely az Eladó érdekkörén kívül következik be, és nem vezethető vissza az
Eladó szándékos vagy gondatlan magatartására, mulasztására.
Vis maiorra az Eladó csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövetkezését követően
haladéktalanul szóban és egyidejűleg írásban (ajánlott levél) értesíti a Vevőt a vis maior
tényéről, okáról és valószínűsíthető időtartamáról, és a levélhez csatolta az Eladó

székhelye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát.

9.4

Amennyiben a Vevő egyéb írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Vevőnek jogában áll választása szerint a szerződéstől hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállni, vagy
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a jövőre nézve a szerződést felmondani és az Eladó felé az esetlegesen már teljesített
szolgáltatás arányos ellenértékét e szerződés szerint megfizetni. A Vevő az e pontban
foglalt döntéséről az Eladót írásban értesíti.
10. Kellék- és jogszavatosság
10.1 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Termékekkel és
Szolgáltatásokkal kapcsolatban harmadik félnek nincs olyan joga, mely a Vevő
kizárólagos és korlátlan tulajdonszerzését és használatát akadályozza vagy korlátozza.
Ilyen körülmények fennállása esetén az Eladó köteles azt haladéktalanul megszüntetni,
ennek költségét korlátlanul viselni és a Vevő esetleges kárát teljes körűen megtéríteni.
10.2 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek és
szolgáltatások rendeltetésszerű használatra alkalmasak, a jelen szerződésben, illetve
annak mellékleteiben foglalt követelményeknek maradéktalanul megfelelnek, valamint a
Vevő - Eladóval egyeztetett, szakszerű - használati szempontjainak maradéktalanul
megfelelnek. A termékek és szolgáltatások jogszabályon alapuló és az eszközökhöz
kapcsolódó dokumentációk szerint jótállási és szavatossági garanciák teljesítése az Eladót
terhelik.
10.3 Az Eladó - függetlenül a Termékek gyári jótállásától - a jelen szerződés 3. l-es pont
- 2. rész szerinti számítógépekre 1 év„ onsite" (helyszíni) és 2 év„ offsite" (szerviz) teljes
körű jótállást vállal, mely időtartam alatt a jótállási kötelezettség teljesítésével
kapcsolatos minden költség az Eladót terheli.
- 2. rész szerinti monitorokra 1 év teljes körű jótállást vállal.
11. Vitás kérdések rendezése
Vevőnek

és az Eladónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés
megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés
teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
11.2 Ha a Vevő és az Eladó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől
számított 15 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel
összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogviták - ideértve a szerződés
létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos kérdéseket -eldöntésére a
felek kikötik a Vevő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét. Az
eljárások nyelve magyar. Jogvita esetén Magyarország jogszabályai az irányadók.

11.1

12. Záró rendelkezések
12.1 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. és a Polgári
Törvénykönyv, illetve a szolgáltatás nyújtására tekintettel alkalmazandó egyéb
jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.
12.2 Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
12.3 Az Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 12.5 bekezdés szerinti ügyletekről
a Vevőt haladéktalanul értesíti.
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12.4 A Felek képviselői a szerződés teljesítésével, teljesítésigazolással kapcsolatosan:
Vevő részéről:

Név: Kovács Attila
Értesítési cím: 1387 Budapest, Pf. 40
Tel: +36-30-758-3889
E-mail: kovacs.attila@ajbh.hu
Eladó részéről:
Név: Átlók Judit
Értesítési cím: 6728 Szeged, Back Bernát utca 2.
Tel: +36-62-310-020/802
E-mail: kozbesz@pctrade.hu
12.5 Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
12.6 Eladó köteles a jelen Szerződés aláírása előtt a jelen Szerződés 1. számú melléklete
szerinti átláthatósági nyilatkozatot megtenni.
12.7 Külföldi adóilletékességű Eladó a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatol,
mely szerint az illetékessége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
12.8 Jelen szerződés 4 (négy), azonos példányban készült. Módosítására csak írásbeli
formában, - a Kbt. által biztosított keretek között - mindkét fél erre jogosított
képviselőjének aláírásával kerülhet sor.
12.9 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Eladó a jelen szerződésből eredő feladatait,
jogosultságait és kötelezettségeit üzleti titokként köteles kezelni. Eladót a szerződés
teljesítése során a jelen szerződés hatálybalépése előtt és az azt követően tudomására
jutott bármilyen üzleti titoknak minősülő információ tekintetében teljes körű felelősség
terheli. A szerződés teljesítése során keletkező bizalmas jellegű információk átadására,
vagy nyilvánosságra hozatalára egyik fél sem jogosult.
12.10 A szerződéssel kapcsolatban keletkezett titok, és egyéb a teljesítés során keletkezett
bizalmas információk tekintetében a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok által előírt
rendelkezések alapján kell eljárni.
12.11 A fenti rendelkezések nem akadályozzák a Szerződő Feleket olyan információk
felhasználásában vagy közzétételében, amelyek kizárólagos birtokában vannak, vagy
amelynek az információhoz jutó fél már a közlés előtt kötelezettségektől és titoktartástól
mentes ismeretében volt, illetőleg amelyhez más forrásból titoktartási kötelezettség
nélkül jut hozzá, vagy amelyek közismertek, vagy annak a közlését a másik fél
jóváhagyta, továbbá amelynek közzétételét a jogszabályi előírás szükségessé teszi.
12.12Amennyiben a közzétételt jogszabályi előírás teszi kötelezővé, a közzétevő fél a másik
felet erről a közzététel előtt megfelelő időben értesíti, és a közzétételt kizárólag az
6

információnak arra a részére korlátozza, amelynek a közzététele a jogszabály szerint
kötelező.

12.13 Felek kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen
szerződéses kötelezettségüket teljesítsék, ezért, mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írják alá.
9zp_,~ol_ l /_o2.r7 . O':> . ( "f .
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1. számú melléklet
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o 1 - 0°.) -

/.o'l:, [9 0

törvényes képviselője - polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy
az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem

rendelkező

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a

következő

együttes

feltételeknek:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása

megelőzéséről

és

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági
részes államban, a Gazdasági
olyan államban rendelkezik
elkerüléséről

e) nem

adóilletőséggel,

szóló megállapodásban

és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy

amellyel Magyarországnak a

kettős

adóztatás

szóló egyezménye van,

minősül

ellenőrzött

Együttműködési

Térségről

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott

külföldi társaságnak,

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem

rendelkező

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és e) alpont szerinti feltételek fennállnak.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

8

•

jelen

szerződést Megrendelő

kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha

Szolgáltató a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül
átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.];
•

előirányzatok

központi költségvetési kiadási

terhére olyan jogi személlyel, jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés,
illetve létrejött ilyen
minősül

szerződés

alapján nem

átlátható szervezetnek.

teljesíthető

Megrendelő

kifizetés, amely szervezet nem

ezen feltétel

ellenőrzése

céljából, a

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a

Szolgáltató átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat
kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht). 41. § (6) bek.];
•

a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes
szerződés

szerződést

Megrendelő

felmondja vagy - ha a

szerződéstől

eláll. [Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

teljesítésére még nem került sor - a

(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (la) bek.]
Megrendelő

az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a

szerződésből eredő

követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni.
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétől

számított 8 napon belül megküldöm Megrendelő részére, vagy amennyiben az

általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.
f t.(3)
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