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1. Preambulum
A felek megállapítják, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015 . évi CXLIII. törvény (a
tovább iakban: Kbt.) Harmadik része sze1inti - a Kbt. l 13. §-ában foglaltak alapján hirdetmény
köuététele nélküli közbeszer zési eljárást folytatott le „IT eszközök és kapcsolódó
szolgáltatá sok beszerzése 2 részben., tárgyban.
A közbeszerz ési eljárás eredménye képpen az Eladó jogosult a Vevővel a beszerzés tárgyának
szállítására a szerződést megköb1i. A szerződés csak az eljárás dokumentu maival együtt
érvényes.

2. Definíciók
A szerződés a lkalmazása során a? alábbi k ifcje7.éseket a mellettük rögzített meghatáro zás
szerint kell é1ielmezni :
1. Szerzlídés: a Vevő és az Eladó kö7ött létrejött megállapo dást jelenti, melyet szerződés
formáj~ban rögzítettek és a felek aláírták, beleértve annak összes függelékét és mellékletét,
valamint mindazon okmányok at, melyekre utalás történik. A szerződés elválasztha tatlan
részét képező dokument umok: a pályázati dokwnentá ció és az ;~únlat.
2. S-zerz6déses ár: az Eladónak a szerződés keretében szerződéses kötelezetts égeinek teljes
körü és megfelelő tcljcsítéséé1i fizetendő ellenértéke t jelenti.
3. Trmnékek: mindazon á111kat jelenti, amelyeket az Eladónak a szerződés értelmében a Vevő
szá1míra szállítani kell.
4. Szolgáltatásuk: n szállitúsokhoz kapcsolódó és egyéb kötelezetts égeket jelenti, különösen de
nem kizárólag a szerelést, üzembe helyezést, műszaki segítségny újtást, betanítást, jótállási
idő alatt és jótállási i dőn túli szer vizt.
5. Fc/has-::11áló: /\lapvetö Jogok Biztosának Hivatal (Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22 ..
feladatellátási hely: 1074 Budapest, Rákóczi u. 70.)

i

3. A szerződés tái·gya

3.1. Eszközbeszerzés:
1. rész: Az ajánlatkérő jelenlegi informatikai rendszerével kompatibilis 3 db szerver és l db

adattároló (storage) beszerzése, valamint az eszközök üzembe-helyezése és
virtuális szcrverkörnyezeténck fejlesztése verzióváltással.

ajánlatkérő

3.2. Szolgáltatás megrendelése a 3.1. pont szerinti eszközbeszerzéshez kapcsolódóan az 1. rész
tekintetében:
vCenter upgrade: jelenlegi verzióról upgrade 6.7-es verzióra
-A mentési rendszer kompatibilitását ellenőrizni kell!
vSphere hosztok beszerelése, telepítése és dokumentálás
-Fizikai hosztok üzembe helyezése
-Firmware verziók ellenőrzése/ szükség esetén upgrade
-vSpheré verziók telepítése és konfigurálása
-Telepítés dokumentálása
Virtuális gépek. migrációja és tools / virtual hardware version upgrade
-Virtuális gép konfigurációk és mentések ellenőrzése
-Vmware tools upgrade
- Virtual hardware version upgrade
-Meglévéí virtuális gépek migrációja az új környezetbe
Ellenőrzések és

dokumentáció
-Az upgrade-elt rendszer teijes „HA" tesztelése, stabilizálás, finomhangolás.
-lnfraslruklúra dokumentáció frissítése

4. Ellenérték
A szerződéses ár a szerződés teljesítése során kötött, aznz fix ár, melynek mérléke:
1. r6sz: 24 280 OOO.- forint+ ÁTIA.
Az ár tartalmazza a jelen szerződésben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét, azaz az
adásvétel tárgyát képező eszköz tulajdonjoga átruházásának ellen6rtékét VÁM, helyszínre
szállítás, üzembe helyezés, az eszközhöz szükséges dokumentációt, továbbá a jótállási és
szavatossági kötelezettségek ellené1tékét és valamennyi, a feladat teljesítésével összefüggő
költséget.
5. Teljesítés helye, ideje, mód.ja:

5. l
5.2
5.3

Teljesítési határidő: 60 naptári nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A teljesítés helye: Vevő feladalellátási helye
A teljesítés akkor tekinthető megvalósultnak, ha

az eszközbeszer✓-:és esetén:
a Tem1ékek Felhasználó székhely szerinti címére leszállításra kerülnek;
a Tennékek a szúllítás után a jelen szerződésszerinti egyéb szolgáltatások
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szerződésszer(í

-

teljesíté sével - a megjelö lt átadási helyen - a Vevő átveszi; és

a szükség es okmány ok, bizonyít ványok, melyek igazoljá k a te1méke
kre vonatko zó

előírásoknak

való megfele lést, továbbá az ajánlattételi
meghatá rozott dokume ntumok: rendelke zésre állnak; és
az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásra kerU!t.

dokume ntációba n

a szolgMtatás megrend elés esetén
az ajánlatb an meghat ározott időben és feltételekkel, azokat kötelezőnek elismerv
ea
szolgáltatás teljeskö rüen biztosíto tt a felhasználó székhely én, az eszközö
k üzembe
helyezé se megtört ént.
Az átadás-á tvételi jegyzőkönyv aláírásán ak időpontja egyben a kárvesz
ély átszállásának
is. Ezen aláüt dokume ntum a banki fizetés egyik igazoló okmánya.

időpontja

6. Fizetési feltételek
6.1

Az ellenért ék kifizetés e az alábbiak ban felsorol t dokume ntumok bemutat
ása ellenében
történik
az Eladó számláj a a leszállított tennék(e k) és szolgáJ tatás szerződéses ellenérté
kére
vonatkozóan, megfelelően aláírva, feltünte tve a Vevő nevét és címét;
a teljesítést igazoló átadás-á tvételi jegyzőkönyv 2 eredeti példánya.
6.2 Afoelck rögz ítik, hogy a Kbt. 135. § (1) bekezdé se szetint Vevő a szerződé
s teljesítésénel<
eHsmeréséről (teljesíté sigazolá s) vagy az elismeré s megtaga dásáról
legkésőbb az Eladó
teljesítésétől vagy az erről szóló frásbeli értesítés kézhezv ételétől
szúnúto tt tizenöt napon
belül ír ásban köteles nyilatko zni. Amenny iben a dokume ntumok hiányos ak,
illetve egyéb
okból nem alkalma s a feladatok teljesíté sének ignzolására, úgy Vevő 2
munkan apos
határidő tílzésével Eladót hiánypó tlásra hívja fel. Amenny
iben Eladó a kimulutús
beny(tj tására, vagy a hiánypó tlásra vonatko zó kötelezettségét elmulas ztja,
az súlyos
szerződésszegésnek minősül.

6.3
6.4

6.5

A számlák kifizeté se a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény
6: 130. § (l)(2) bekezdé se szerint tö1ténik.
A teljes szerződéses összeg kiegyenlítését követően a termék( ek) Vevő
kizárólagos
tulajdon ába kerülne k, illetve biztosításra kerülnek Vevő részére a
szolgált atások
használa tához szükség es jogok
Az Eladó az átvételt követőe n, a 6.1. pont feltétele inek teljesülé sét követőe
n jogosult
számla kibocsátásra. Vevő a számla kézhezvételétő l számíto tt harminc
naptá1i napon
belül teljesíti a kifizetést.

7. Az Eladó késedel mes teljesíté se, kötbér
7. J
7 .2

7.3

Az Eladóna k a terméke k leszállítását és a szolgált atások teljesíté sét a
szerződésben
meghatá rozott, illetve a felek által kötelezően elfogado tl határidőre kell elvégez
nie.
Amenny iben a szeo:ődés teljesíté se során bármiko r az Eladó számára olyan
kö1ühnény
áll el ő, amely akadály ozza az időben tötténö teljesítést, úgy az Eladóna k haladék
talanul
é1tcsíteni.c kell írásban a Vevőt a késedelem tényéről , annak várható elhúzód
úsáról és
okairól.
Amenny iben az Eladó elmulas ztja a szerződésben vállalt kötelezettségein ek
teljesítését a
szerződésben vállalt határidőn (határidőkön) belül, úgy a
Vevő a szerződ ésszegésből
fakadó egyéb kárrende zésekrc vonatko zó igényein túl késedelmi kötbérre
jogosult . A
késedelm es teljesíté s esetén a kötbér mértéke a7. eredmén ytelenül eltelt
teljesítési
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határidőt követő

minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított áru nettó
árának 2 %-a, de maximum 20%-a.
Ha a 7.3 . pont alapján Eladó kötbérfizetéssel élintett napjainak szám eléri a 10 (tíz)
napot,
úgy Vevő egyoldalú jognyilatkozatával elállhat a teljes szerződéstől az Eladó kártéríté
si
vagy kártalanítási vagy más igénye nélkiil.
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamatok érvényesek.
szerződéses

7.4

7.5

8. A szerződés módosí tása, mcgszíínése, kötbér.

8.1

Jelen szerződés aláírás napján lép hatályba és a jelen szerződésben
foglaltak
teljesítése megkezdődik.

szcrződésszeri nti

A Felek jelen szerződésüket kizárólag írásban a Kbt. előírásai szerint jogosultak
módosítani.
8.2. A szerződés megsziínik, ha
a szerződésben foglaltak teljesítésre ketiiltek,
valmnelyik föl a szerződéstől eláll,
bármelyik fél a szerződ ést felmondja,
a teljesítés lehetetleniil,
- bármelyik fél megsz(ínik, kivéve, ha jogutódja van.
A Vevőnek jogában áll - választása szerint - a szerződést írásban fölmond
ani vagy a
szerződéstől elállni. Vevő a szerződéstől bármikor elállhat,
- Vevői „rendes elállás" köteles azonban az Eladót kártalaiútani a Ptk. 6:249. § (2) bekezdés
megfelelő
alkalmazásával. Vevő elálló nyilatkozatát Eladóval írásban köteles közölni .
8.3. Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatko
zattal, azonnali
hatállyal abban az esetben mondhatják fel/ál1hatnak cl, ha a másik fél a jelen szerződé
sből
eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi, és
azt a másik fél írásbeli
felszólítására, az ott meghatározott határidőre sem teljesíti.
8.4 Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik kiUönösen, ha az Eladó:
késedelem esetén a kitűzött 10 napos póthatátidőre sem teljesít,
hibás te~jcsítés esetén a hibát a 10 napos póthatárídiíre sem javítja ki (beleértv
ea
cserét is) és j elenti készre a teljesítést,
Jelen sr.erződésben nevesített kötelezettségét nem vagy nem szerződésszcriíc
n
teljesíti, és azt a Vevő felhívására, a megadott 10 napos póthatáridőn belül
sem
pótolja,
valamely szerződéses, vagy jogszabályi kötelezettségét ismételten,
vagy
folyumutosan olyan súlyosan megsérti, hogy a jogviszony fenntartása a jogszcrí
icn
eljáró Vevőtől a továbbiakban nem várható el.
Amennyiben a Vevő súlyos szerződésszegésre tekintettel, a póthatáiidő letellét
követően
eláll a szerződéstől , mcghiűsulási 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 joglemonclásként azon igényről vagy igényekről , amelyek
a Vevőt
szerződésszegés következményeként megilletik.
8.6. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlettné, amelyért egyik fél sem
felelős, és a
lehetetlenné válás oka mindké t fél érdekkörében vagy érdekkörén lá vül merült
fel, a
Eladót fil'.: elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. Amenny
iben
a lehetetle1mé válás oka a Eladó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat
igényt.
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Amennyiben a lehetetlenné válás oka a Vevő érdekkörében me1ült fel, a Eladót
a díj
megilleti, de a Vevő levonhatja azt az összeget, amelyet a Eladó a lehetetle
nné válás
folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt
keresett
vagy nagyobb nehézsé g nélkül kereshetett volna.

9. Vis rnaior

9.1

A 8. pont kikötéseitől függetlenül az Eladó nem sújtható kártérít6ssel vagy
a szerződés
mulasztás miatti felmondásával, ha/és amennyiben a késedelmes vagy
meghiúsult
teljesítés vis maior eredménye.
9.2 A jelen pont é1telmez ése szempontjából a "vis maior'' olyan elháríth
atatlan esetekre
vonatkozik, mely az Eladó érdek1cörén kívül következik be, és nem vezethet
ő vissza az
Eladó szánc16kos vagy gondatl an magatattására, mulasztására.
9.3 Vis maio1Ta az Eladó csak akkor hivatkozhat, ha annak bekövet
kezését követően
haladéktalanul szóban és egyidejűleg írásba11 (ajánlott levél) értesíti a Vevőt
a vis maior
tényéről, okáról és valószínűsíthető időtartamáról, és a levélhez
csatolta az Eladó
székh elye szerint illetékes Kereskedelmi Kamara tanúsítványát.
Amenny iben a Vevő egyéb írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell
teljesítenie
szerződ éses kötelezettségeit, ame1myiben az ésszerűen lehetség
es, és meg kell keresnie
minden ésszerií alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem
gátol.
9.4 A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghoss
zabbodnak.
Amennyiben a v is m aior időtartama meghaladja a 30 napot, a Vevőnek jogában
áll választása szerint a szerződéstől hátrány os jogköve tkezmények nélkül elállni, vagy
- 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 jogszav atosság
10.1 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
Termékekkel és

Szolgáltatásokkal kapcsol atban harmadik félnek nincs olyan joga, mely
a Vevő
kizárólagos és korlátlan tulajdonszerzését és használatát akadályozza vagy
korlátozza.
Ilyen körülmé nyek fennállása esetén az E ladó köteles azt haladéktalanul megszü
ntetni,
ennek költségét korlátlanul viselni és a Vevő esetleges kárát teljes körűen megtérí
teni.
10.2 Az Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
te1mékek és
szolgáltatások rendeltetésszcr(í használ atra alkalmasak, a jelen szerződésben,
illetve
annak mellékleteiben foglalt követel ményeknek maradéktalanul megfelelnek,
valamint a
Vevő - .Eladóval egyeztetett, szakszerű - használati szempo
ntjainak maradéktalanul
megfelelnek. A tetméke k és szolgáltatások jogszabályon alapuló és az e-szközö
khöz
kapcsolódó dokume ntációk szerint jótállási és szavatossági garanciák. teljesíté
se az Eladót
terhelik.
·
10.3 Ai Eladó - függetlenül a Termékek gyári jótállásától - a jelen szerződés 3.1
-es pont
- 1. rész szerinti Tennék ekre 4 év gyátiói garanciát vállal, mely magába
n foglalja a
terméktámogatást és a következő munkanapi helyszíni kiszállá st is,

5

ll. Vitás kérdései, rendezése
11.1 Vevőnek és az Eladóna k meg kell tennie mindent atrnak érdekéb
en, hogy közvetlen
tárgyalá sok útján rendezz enek minden olyan nézetelt érést vagy vitát, mely
közöUük a
szerződés keretébe n vagy a szerződéssel kapcsol atban metűl fel.
Minden , a szerződés
megköté se után felmeri.Uő és a felektől függetle n olyan kötülményről, amely
a szerződés
teljesítését akadály ozza, a felek kölcsön ösen kötelese k egymást tájékozt atni.
11.2 Ha a Vevő és az Eladó az említett közvetle n és kötetlen tárgyalá
sok megkezdésétől
számíto tt 15 napon belül nem tudják megolda ni a szerződ és alapján
vagy e-1.zel
összefüg gésben keletkez ett jogvitáj ukat, úgy e jogviták " ideértve
a szerződés
létrejött~vel, é1vényességével, megszün tetésével kapcsolatos kérdése ket eldöntés ére a
felek kikötik a Vevő székhel ye szerint illetékes bíróság kizáróla gos illetékes
ségét. Az
eljáráso k nyelve magyar. Jogvita esetén Magyar ország jogszab ályai az irányadó
k.

12. Záró rendelkezések
12. L Jelen szerződésben nem szabályo zott kérdések ben a hatályos Kbt.
és a Polgári
Törvény könyv, illetve a szolgáltatás nyújtásá ra tekintettel alkalma
zandó egyéb
jogszab ályok vonatko zó rendelke zései az irányadó k.
12.2 Az Eladó nem fizethet, illetve számolh at el a szerződ és teljesíté sével
összefüg gésben
olyan költsége ket, am elyek a 62. § (1) bekezdé s k) pont ka)- kb) alpontja
szerinti
feltétele knek nem megfelelő társaság tekinteté ben me1ülnek fel, és amelyek
a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelm ének csökken tésére alkalma
sak.
12.3 Az Eladó váll alja, hogy a szerződés teljesíté sének teljes időlarlama
alatt tulajdonosi
szerke7.etét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 12.5 bekezdé s szerinti
ügyletekről
a Vevőt haladék talanul értesíti.
12.4 A Felek képviselői a szerződés teljesíté sével, teljesíté sigazolá ssal kapcsola
tosan:
Vevő részéről:

Név: Kovács Attila
É1tesítési cím: 1387 Budapest, Pf. 40
Tel: +36-30-758-388 9:
E-mail: kovacs. attila@ajbh.hu
Eladó részéről :
Név: Vági István
Értesítés i cím: 1062 Budapest, Aradi utca 48.
Tcl: +36·20· 916-081 3
E•m ail: vagi.istv an@mh m.hu
12.5 Dlacló tudomás ul veszi, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a szerződé
st felmond ani ha szükség es olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata
ellátásáról gondosko<lni tudjon - ha
a) az; Eladóba n közvele lten vagy közvetle nül 25%•ot meghala dó tulajdon i
részesed ést
szerez valamel y olyan jogi személy vagy személy es joga szerint jogképe
s szervezet,
amely tekinteté ben fennálI a 62. § (1) bekezdé s k) pont kb) alpontjá ban meghatá
rozott
feltétel;
b) ai'. Eladó közvete tten vagy közvetle nül 25%· ot meghala dó lulaj<loni részesed
ést
szerez; valamel y olyan jogi személy ben vagy személyes joga szerint
jogképes
szervez etben, amely tekintet ében fennáll a 62. § (1) bekezdé s k) pont kb) alpontjá
ban
meghatá rozott fel tétel.
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12.6 Eladó köteles a jelen Szerződés aláírása előtt a jelen Szerződés 1. számú
melléklete
szerinti átl áthatósági nyilatkoz atot megtenni.
12.7 Külföldi adó illetékcsségű Eladó a szerződéshez a1Ta vonatkoz ó meghatal mazást
csatol,
mely szerint az illetékess ége szeiinti adóhatóságtól a magyar adóhatós ág közvetlen
ül
beszerezh et az Eladóra vonatkoz ó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.
12.8 Jelen szerződés 4 (négy), azonos példán yban készült. Módosítá sára csak
írásbeli
fonn ában, - a Kbt. által biztosítot t keretek között - mindkét fél cne jogosítot
t
képvi selőjének aláírásáv al kerülhet sor.
12.9 Szerződő Felek rögzítik, hogy a Eladó a jelen szerződés ből eredő
feladatait,
jogosults ágait és kötelezettségeit üzleti titokként köteles kezelni. Eladót a szerzödés
teljesítése során a jelen szerződés hatálybalépése előtt és az azt követően !tldomásá
ra
j utott bármilyen üzleti titoknak minősülő infonnác ió tekinteté ben teljes körü felelősség
terheli . A szerződés teljesítés e során keletkező bizalmas jellcgLÍ információk átadására
.
vagy nyilváno sságra hozatalár a egyik fél sem jogosult.
l 2. l OA szerződéssel kapcsolat ban keletkezett titok, és egyéb a teljesítés során keletkeze
tt
bizalmas infonnációk tekintetéb en a szerződéskötéskor hatályos jogszabályok által előírt
rendelkez ések alapján ke ll eljárni.
12.11 A fenti rendelkez ések nem akadályozzák a Szerződő Feleket olyan
infonnác iók
fel használás ában vagy közzététe lében, amelyek kizárólag os bi1tokába11 vannak, vagy
amelynek az infom1ác ióhoz jutó fél már a közlés elött kötclezet tségektöl és titoktartá
stól
mentes ismeretéb en volt, i llető leg amelyhez m ás forrásból titoktartási kötelezet
tség
nélkül j ut hozzá, vagy amelyek közismer tek, vagy mmak a közlését a másik
fél
jóváhagy ta, továbbá amelynek közzétételét a jogszabályi előírás szüksége ssé teszi.
12. l 2 Amennyiben a közzététe lt jogszabá lyi előírás teszi kötelezővé, a közzétevő fél
a másik
felet erről a közzététel előtt megfelelő időben é1tesíti, és a közzétételt kizárólag
az
informác iónak a1Ta a részére ko rlátozza, amelynek a közzététe le a jogszabá ly szerint
kötelező.

l 2. I 3 Felek kijelentik , hogy rendel keznek azzal a képességgel és meghatal mazással, hogy
jelen
szerződéses kötelezet tségüket teljesítsék , ezért, mint akaratuk kal
mindenb en egyczöt
j óváhagyó lag írják alá.
1
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