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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat ésPolgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú
polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban Beszerzési szabályzat) III. fejezet
2.3. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevó részére

1. Ajánlatkéró adatai:

Ajánlatkéró: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérói jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1. pontja alapján
Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:
Csendes Sándor

Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Tel.: 06-1 215-1077/229

E-mail: csendes.sandor@ferencvaros.hu

A beszerzés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem
berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése.

2. A beszerzés tárgyára vonatkozó követelményrendszer (típus és darabszám, részletes
paraméterek az műszaki specifikációban, 1. sz. melléklet):

2.1. 1 db digitális tábla

2.2. 1 db, a digitális táblát vezérlő számítógép

2.3. 1 db tanári notebook

2.4. 30 darab tablet

2.5. 1 db tablet tároló éstöltószekrény

2.6. SEOS oktatási keretszoftver 150 felhasználóra 12 hónap időtartamra

2.7. Wifi eszköz

IDÓSBARÄT
ÖNKORMÁNYZAT



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez sziikséges eszközök

beszerzése.

2.8. Oktatás, telepítés beüzemelés

3. Az ajánlattétel tartalmi ésformai követelményei:

3.1. Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell: kitöltött „Felolvasó lap” (2. sz. melléklet),
Nyilatkozat az ajánlatkérés feltételeinek elfogadásáról (3. sz. melléklet).

3.2. Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésrejogosultak által cégszerűen aláírva,

összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1

db zárt borítékban kell benyújtani.

3.3. Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének, a címzettnek

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér
14. — a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell íni a ” Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges
eszközök beszerzése” - jeligét

3.4. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

3.4.1. Személyesen történő benyújtás esetén a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., I. emelet 28. Jegyzői
kabinet Informatikai csoport.

3.4.2. A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral, stb.) küldött ajánlatokat
Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejáltáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal

kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli.

3.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget,
kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

3.5. l. Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2022. december 16. 10:00 óra

3.5.2. Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2022. december 15. 12:00 óráig

az ajánlatkéréssel kapcsolatban a csendes.sandor@ferencvaros.hue-mail címen kérhet
információt.

3.5.3. Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti,
módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.

3.5.4. A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét
vonja maga után.
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez sziikséges eszközök
beszerzése.

4. Ajánlat bontása

4.1. Az ajánlat bontásának időpontja: 2022. december 16. 12:00 óra. Ajánlatkérő felhívja
Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot
érvénytelenné nyilvánítja, ésfelbontás nélkül megőrzi.

4.2. Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja
szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címreküldi észrevételét, kérését. Amennyiben
Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz
eleget, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

5. Bírálati szempont, értékelése éseredményhirdetés

5.1. Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott nettó
ajánlati árat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő
kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás
nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az
ajánlattételi felhívást visszavonja.

5.2. Ajánlatkéró az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről

Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.

5.3. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2022. december 16. 13:00 óra. Ajánlatkérő az
eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3

munkanappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban értesíti.
Ajánlatkérő Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. december 19.

5.4. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötéskéntmegjelölt időpont
tájékoztató jellegű, a pontos dátumról éshelyszínről Ajánlatkérő írásban értesíti Ajánlattevőt.

6. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Az adásvételi szerződéstervezet a jelen ajánlattételi felhívás melléklete (4. számúmelléklet).

Budapest, 2022. december

öl ÁROS /

á os

•arqnyi isztina Polgármester
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Budapest Főváros LX. Kerület Ferencváros Onkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök
beszerzése.

1. számúmelléklet

Részletes Műszaki Specifikáció

1.

2.

3.

Eszköz
megnevezés

Interaktív tábla

Interaktív
táblához
integrálható PC

Tanári notebook

Mennyisége

1 db

1 db

1 db

Műszaki elvárás, követelmény

e

Képátló legalább: 75”

16:9 képarány

Megerősített 4 mm vastagságú anti-reflective üveg
előlap
felbontás legalább 3840x2160

LED háttérvilágítású LCD képernyő technológia

Adaptive Touch, max. 32 érintési pont kezelése

Válaszadási idő: 9 ms
Sztereo hangrendszer, min. 2x20W teljesítmény,
Windows, Mac ésAndroid kompatibilitás, beépített
Androidmodul
Video input: 3 x HMDI, 1 x DP, 4 x USB 2.0

Video input (analóg): 1 x RGB (VGA)
USB (érintéshez): 2

Alap, elvárt garancia 60 hónap

Interaktív táblába illesztett PC

legalább Intel Core i5 vagy AMD Ryzen 5 vagy
azzal egyenértékű processzor,

minimum 120 GB-os SSD;

Külső csatlakozások: legalább 3 db USB port

legalább 8 GB memória;
optikaimeghajtó;

magyar nyelvű Windows IO, 64 bites operációs
rendszer;
WIFI csatlakozási lehetőség;

Elhelyezése: az interaktív táblával összeépíthető
mindennapi használat soránelérhető legyen,

meghibásodás esetén az interaktív tábla leszerelése
nélkül kivehető legyen,

Vezeték nélküli tartozékok
Garancia (PC, tartozékok): minimum 24 hónap.

legalább Intel Core i5 vagy AMD Ryzen 5 vagy
azzal egyenértékű processzor,

minimum 250 GB-os SSD;

legalább 8 GB memória;
beépített optikaimeghajtó;
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Budapest Fóváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számáradigitális tanterem berendezéséhez sziikséges eszközök
beszerzése.

4.

5.

6.

Wireless Access
Point

Tablet

Tablet tároló és
töltő szekrény

Oktatási Szoftver

# :
'

Megnevezés

1 db

30 db

1 db

Mennyisége

magyar nyelvű Windows IO, 64 bites operációs
rendszer;
WIFI csatlakozási lehetőség;

magyar billentyű-kiosztású billentyűzet;
Tartozékok:

e vezeték nélküli egér,
hordozó táska;

Garancia (notebook, egér): 24 hónap.

Dual konkurens vezeték nélküli hálózati sugárzás
funkció;
802.11 a/b/g/n/ac vezeték nélküli hálózati képesség;
Dual Gbit vezetékes hálózati csatlakozás;
IPsec titkosított vezetékes VPN átvitelre legyen
képes;

A tanteremben lévő összes eszköz (maximum 32)

egyidejű kiszolgálására legyen képes.

Garancia minimum 24 hónap.

Legalább 9,5” képátló;

Android operációs rendszer (legalább Android 9

verzió)

Legalább 2 GB RAM memória;

Legalább 32 GB tárhelykapacitás;

Legalább 1920*1080 pixeles felbontás;
Tartozék: védőtok,
Garancia (tabletek) minimum 24 hónap.

Legalább 30 db (az 5. pontbeli) tablet egyidejű

tárolására és töltésére legyen alkalmas.

Legyen zárható, kulcsok számaminimum 5 db

Kivitele:

e fémvázas és fémborítású,
e szabványos külső elektromos csatlakozású, az

iskolai/tantermi környezetnek, alkalmazásnak
megfelelő érintés- és tűzvédelmi besorolású,

valamint guruló kialakítású legyen
Garancia minimum 24 hónap.

Mľíszakiävárás, követelmény
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök
beszerzése.

8. Tantermi és távoli
oktatást támogató
platform, tanulói
előrehaladást követő
funkcióval.

150
felhasználó

A rendszer legyen képes;

oktatási anyag összeállítására;

az oktatási anyagok megosztására két szinten:

iskolán belül és a rendszer összes
felhasználój ának;

a megosztott oktatási anyagok rendezett,

kereshető tárolására, menedzselt, kontrollált és
monitorozott használatára;
az órai anyag prezentálására úgy, hogy a tanári
notebook segítségével vezérelhető legyen az

interaktív táblán, illetve a tanulók tabletjein
megjelenő tartalom;
a tudásszint felmérésére alkalmas kérdéssorok
készítésére;
a kérdéssorok kiküldésére a tanulói tabletekre,
melyekről az eredmény azonnal kiértékelésre
kerül;
távoli tanuló számáraaz órai munkában való
részvétel biztosítására a tanteremben jelenlevő
diákokkal egyszerre, az órai anyag prezentálása
és a kérdéssorok formájában történő

tudásellenőrzés (számonkérés) tekintetében

egyaránt;

teljes körű támogatására:távoktatás
tananyagok és feladatok eljuttatása a

tanulókhoz, azonnali automatikus dolgozat
javítás biztosítása, résztvevő felek közötti
hang- és videó kommunikációs csatorna és
képernyőmegosztás támogatása.

0 operációs rendszer
platformfiiggetlen működésre;

tekintetében

más gyártóktól származó interaktív tartalmak
integrációjának lehetőségére;

GeoGebra integráció lehetőségére;

meglévő tananyagok importálásának
lehetőségére;

differenciált oktatás támogatására,

csoportmunka megvalósítására;
a tanulók eredményeinek azonosított módon
való tárolására, úgy hogy minden korábban
kitöltött kérdéssor a konkrét válaszokkal együtt
visszanézhető legyen;

az eredmények riportálására;

a riportok soránbiztosítani szükséges:

e tanuló eredményeinek több éven átívelő
követésének lehetőségét,
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Onkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök
beszerzése.

Interaktív munkát
játékos formában
támogató oktatási
rendszer

1 felhasználó

oktatási módszertan hatékonyságának a

kiértékelhetőségét,
oktatói eredményesség követésének
lehetőségét.

statisztikák készítésére intézményi, tanári és
tanulói szinten;
felhasználói aktivitás mérésére;
Google Apps integráció biztosítása szükséges.

Szoftvertámogatás minimum 12 hónap.

A magyar nyelvi támogatottság szükséges.

Ajánlattevő vállalja a rendszer oktatását online

10 órában és az intézményben személyesen 16

órásidőtartamban
Szoftverrel jellemzői:

fehértábla funkció
felhő alapú és offline (telepített változat)
működés
magyar, angol, német nyelv támogatása mind
az offline, mind az online verzió esetében
minimum 20 féle szerkeszthető feladat
generáló űrlap sablon, mely tartalmazza
legalább a következő feladat típusokat: kvíz,
egyezés, diagram, keresztrejtvény, szókereső,
igaz vagy hamis.
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szÜkséges eszközök
beszerzése.

Ajánlattevő neve:
Kapcsolattartó neve:
Ajánlattevő címe
Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlat tárgya:

Eszköz me nevezése
Di itális tábla ldb
Vezérlő PC 1 db
Tanári la to 1 db
Tabletek 30 db
Tároló, töltő szekrén
E éb eszközök
SEOS oktatási
keretszoftver 150 db
licensz

Oktatás betanítás
Tele ítés, üzemeltetés

FELOLVASÓLAP

Eszköz tí usa, leírása

Osszesen:

2. sz. melléklet

Nettó össze
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beszerzése.

Alulírott

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök

..... .....(név,

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról

3. sz melléklet

mint a

székhely) ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy az ajánlattételi
felhívásban szereplő valamennyi feltételt megismertük, megértettük, ésazokat jelen nyilatkozattal
elfogadjuk.

A szerződést a megadott ajánlati áron teljesítjük.

Kelt:...

cégszerű aláírás



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök

beszerzése.

4. sz. melléklet

ADÁSVÉTELI SZERZÓDÉS
TERVEZET -

„Digitális Tanterem 2.()” projekt tárgyában

amely létrejött egyrészről a

mint Szállító ésÜzemeltető („Szállító”)

képviseli:

másrészről a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092

Budapest, Bakáts tér 14.; adószáma: 15735722-2-43; bankszámlaszáma: 10401196-00028977-

00000005; képviseli: Baranyi Krisztina polgármester) mint Megrendelő („Megrendeló”)

(a Szállító ésa Megrendelő együttesen: „Felek/Szerzódó Felek”) között az alulírott napon éshelyen az

alábbi feltételek szerint

1.

2.

Előzmények
1.1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy jelen Szerződés „Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges

eszközök beszerzése” projekt tárgyában (Projekt), a Szállító által benyújtott ajánlatban

rögzített tartalom szerint jött létre, mely dokumentum jelen Szerződés l. számúmelléklete,

elválaszthatatlan része.A jelen Szerződés ésaz ajánlat közötti eltérés esetén a jelen Szerződés

rendelkezése irányadó, míg a jelen Szerződéssel nem érintett kérdésekben az ajánlatban

foglaltak irányadók.

A Szerződés tárgya

2.1. Jelen Szerződés aláírásával Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja a jelen

Szerződés l. számúmellékletét képező szállítói ajánlatban részletezett infokommunikációs

technológiai eszközök és szoftverek (a továbbiakban: „Eszközök”) szállítását, illetve az

Eszközök beüzemelését, a felhasználói igénynek megfelelő, az l. sz. melléklet szerinti

táblázatban található óraszámban, a felhasználók oktatásának biztosítását és üzemeltetési

szolgáltatást.. Megrendelő a jelen Szerződés l. sz. mellékletét képező szállítói ésüzemeltetési

ajánlat alapján megállapítja, hogy a Szállító eleget tud tenni a pályázati felhívásban és
dokumentációban meghatározott elvárásoknak.

2.2. Felek rögzítik, hogy a Szállító biztosítja a Megrendelő részéreaz Eszközök szállítását a

Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Iskola (továbbiakban: Iskola) kijelölt helyiségébe (cím: 1095 Budapest, Mester u. 19.) előre

írásban egyeztetett időpontban, éselvégzi a beüzemeléshez szükséges feladatokat.
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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök
beszerzése.

3.

2.3. Megrendelő kötelezi magát, hogy a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén az Eszközöket

átveszi, a beüzemelési feladatok elvégzéséhez a szükséges hozzáférést biztosítja, elvégzi a

Szállítási helyszínnel az egyeztetési feladatokat (szállítási idő, szállítási helyszínen belül

alkalmas helyszín kijelölése, oktatásra alkalmas időpontok kijelölése stb.), amelyeket az 5.1.

pontban leírt kapcsolattartó személy a Szállítóval is egyeztet.

2.4. A Szállító csak abban az esetben köteles a helyszínen gyenge- éserősáramúszerelést végezni,

amennyiben a Szállító előzetes helyszíni felmérést készített ésFelek az l. számúmellékletben

található Eszközlistában azt rögzítették.Mindenmás esetben a telepítéshez szükséges gyenge-

éserósáramúszerelést a Megrendelőnek kell biztosítania.

Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Megrendelő vállalja, hogy a Szállítóval a Szerződés teljesítése érdekében együttműködik, és

a feladat megoldásához előre egyeztetettmódon a Szállító rendelkezésére áll.

3.2. Megrendelő köteles az előre egyeztetett átvételi időpontban a leszállított eszközöket Arajánlat

alapján tételesen átvenni. Az átvételt követően mennyiségi reklamációt a Megrendelő nem

jogosult benyújtani. Megrendelő jogosult a sérült vagy hibás termék átvételét megtagadni,

arról a Felek jegyzőkönyvet készítenek.

3.3. Megrendelő jogosult a hibásan üzemeltetett infrastruktúra hibáira felhívni a Szállító figyelmét,

melyről a Felek jegyzőkönyvet készítenek, és ezzel egyidejűleg Szállító haladéktalanul

megkezdi a hiba elhárítását.

3.4. Megrendelő vállalja továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges információkat megadja

Szállító részére, ésbiztosítja Szállító munkatársainak bejutását az Iskolába.

4. Szállító iogai éskötelezettségei
4.1. Szállító vállalja, hogy a jelen Szerződésben megfogalmazott feladatok elvégzése sorána tőle

elvárható legnagyobb szakszerűséggel ésa legjobb tudása szerint jár el.

4.2. Szállító kijelenti, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező tevékenység végzése közben:

vállalja, hogy a Szerződésben vállalt feladatait minden vonatkozó szabálynak és
előírásnak megfelelően, a szükséges szakértelem birtokában végzi, beleértve ebbe az

egészségügyi, munkavédelmi, biztonságtechnikai éstűzrendészeti előírásokat, szakmai

szokások betartását;

ajelen Szerződés szerinti feladatait a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján

közösen írásban meghatározott időpontokban teljesíti;
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5.

6.

• Szállító vállalja, hogy jelen Szerződésben foglalt szállításhoz és beüzemeléshez

kapcsolódó feladatait legkésőbb a Szerződés aláírásától számított 40. napig

teljesíti. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.3. Szállító felel az ellenőrzési körében felmerült minden olyan kárért, amely a szerződéskötés

időpontjában előre látható körülményből fakadt és tekintettel a rá vonatkozó szakmai

követelményekre és kötelező előírásokra a körülmény elkerülése vagy a kár elhárítása

Szállítótól elvárható lett volna. A Szállító azonban nem felel a gyártónak, importőrnek,

disztribútornak vagy egyéb kereskedőnek felróható kárért, vagy késedelemért.

4.4. Szállító nem felel a Megrendelő által kijelölt Szállítási helyszínen tapasztalható

körülményekért, illetve az olyan helyszíni nehézségekért, melyek a környezet karbantaflási, és
állagmegóvási intézkedéseinek, Szállító kellő tájékoztatásának hiányából fakadnak, így pl., de

nem kizárólagosan: régi, veszélyes vezetékek, márvány, vagy kő burkolat, műemléki

környezet, a kijelölt helyen a falban esetlegesen futó, beazonosítatlan vezetékek, egészségre,

testi épségre, életre veszélyes környezet, harmadik személy joga, mely akadályozná a

Szerződés Szállító általi teljesítését stb.

Felek együttműködése, kapcsolattartás

5.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződéses teljesítés soránegymással szorosan együttműködnek,

egymást a Szerződéssel összefiiggő körülményekről tájékoztatják.

Szerződő Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

Szállító részéről:

név:
telefon:
email:

Megrendelő részéről:

név:Csendes Sándor csoportvezető
telefon: +3670 318 4347
email: csendes.sandor@ferencvaros.hu

5.2. A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásokról Felek írásban kölcsönösen

értesítik egymást. A kapcsolattartók változása nem jelent szerződésmódosítást.

5.3.A Felek együttműködése szempontjából - a szerződésmódosítást kivételével - az egyeztetések

folytatására az elektronikus levél írásbeli módnak számít.

Szerződés hatálya, módosítása és megszűnése
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6.1. Jelen megállapodás a Felek aláírásával egyidejűleg lép hatályba, és
6.1.1.

6.1.2.

a szállítási ésbeüzemelési feladatok tekintetében a teljesítésig, ésa számla kifizetéséig

hatályos; míg

az üzemeltetési feladatok tekintetében az I. sz. mellékletben meghatározott időtartam

szerint I éveshatározott időre szól.

7.

6.2. A Szerződést a Felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják.

6.3.A Felek megállapodnak, hogy a 6.1. pont harmadik alpontjában jelölt és a Szerződés l. sz.

Mellékletében is meghatározott időtartam leteltét megelőző 3 hónapban a Felek újra tárgyalnak

az üzemeltetés meghosszabbításáról.

6.4. A Szerződés határozott idejére tekintettel rendes felmondásnak nincs helye.

6.5. Rendkívüli, azonnali felmondásra valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén van

lehetőség. Rendkívüli felmondás esetén a Felek elszámolnak egymással a megkezdett teljesítés

anyagi vonzatának tekintetében.

A szállítási díi és a fizetési feltételek

7.1. Szállítót szerződésszerű teljesítés esetén az alábbi vállalkozói díj (a továbbiakban: díj) illeti

meg:

7.1.1. Az Eszközök, a szállítás, a beüzemelési szolgáltatás, a licenszek és az ajánlatban

foglalt óraszámnak megfelelő bevezető oktatás egyszeri díja

. .

.... ..... .... forint + AFA, a Szállító

az I. számúmellékletben rögzített ajánlatának megfelelően.

Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a kifizetéshez szükséges pénzügyi fedezettel és
eleget tud tenni fizetési kötelezettségének (Költségvetési sor: 5056).

7.1.2.

7.1.3.

A Szállító az eszközök, a szállítás, és a beüzemelési szolgáltatás díját a beüzemelést

követően, utólag jogosult számlázni a Megrendelő Jegyzői Kabinet Informatikai

Csoport vezetőjének szakmai teljesítés-igazolása alapján. Az Eszközök átvétele

szállítólevéllel, a beüzemelés Felek által közösen felvett jegyzőkönyv kiállításával

történik.

A Szállító a 12 havi licenszdíjat és az oktatás díját a beüzemelést követően, előre

jogosult számlázni a Megrendelő Jegyzői Kabinet Informatikai Csoport vezetőjének

szakmai teljesítés-igazolása alapján.
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8.

7.1.4. Szállító összesenkét darab számlát állít ki, külön a 7.1.2. pontban éskülön a 7.1.3.

pontban foglalt díjakról, melyeknek pénzügyi teljesítés igazolására Baranyi Krisztina

polgármester jogosult.

7.2. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 7.1. pont szerinti díjakat a 4.2. pontban szereplő szállítási

feltételeknek megfelelően az Eszközök átadásának, és a beüzemelés feladat elvégzésének

napján kiállított és Megrendelő által aláírt szállítólevél, beüzemelési jegyzőkönyv, illetve

szakmai teljesítés-igazolások alapján benyújtott számlák ellenében 30 (harminc) napon belül

átutalással egyenlíti ki a Szállító számláján feltüntetett számlaszámra. A szállítólevél legalább

az 1. számúmelléklet szerinti darabszámra, típusra, árraés szériaszámra (gyári szám)/egyedi

azonosítóra vonatkozó információt tartalmazza a leszállított Eszközökről és szolgáltatásokról.

7.3.A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a Polgári Törvénykönyvről szóló

2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi

kamatot számíthat fel.

7.4.Szállítónak felróható késedelmes teljesítése esetén Megrendelő késedelmi kötbér

érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta a nettó vállalkozói díj

1%-a. ,-Ft. Megrendelő legfeljebb 30 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes

teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési

kötelezettség nélkül elállhat.

7.5. A teljesítés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén Megrendelő meghiúsulási

kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésszegéssel

érintett nettó vállalkozó díj 20 %-a. Vállalkozó a Megrendelőnek a kötbért meghaladó

kárait is köteles teljes összegben megtéríteni.

7.6. A kötbér annak felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, így ilyen esetben Megrendelő

mindaddig visszatartja a számla megfizetését, amíg Vállalkozó részéről a kötbér

megfizetésre nem került. Hibás teljesítés esetén Megrendelő jelen szerződést azonnali

hatállyal felmondhatja.

Teliesítés
8.1. A Felek rögzítik, hogy a szállítási és beüzemelési feladatok tekintetében a jelen Szerződés

abban az esetben minősül teljesítettnek, amennyiben a jelen Szerződés l. sz. mellékletében

felsorolt Eszköz(ök) és a beüzemelési szolgáltatások maradéktalanul és szerződésszerűen
leszállításra, valamint teljesítésre kerülnek.
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9.

8.2.A szállítási és beüzemelési feladatok tekintetében a Felek rögzítik, hogy az Eszközök

átadásával ésátvételével a kárveszély a Megrendelőre száll át. Megrendelő tudomásul veszi,

hogy a Szállító a tulajdonjogát a 7.1.2. pont szerinti díj teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

Megrendelő a jelen adásvétel tárgyát képező Eszközöket — mindaddig, amíg az a Szállító

tulajdonát képezi — nem jogosult átruházni, megterhelni, elzálogosítani vagy azzal

kapcsolatban bármely egyéb, a tulajdonost megillető jogot gyakorolni.

8.3.A szállítási ésbeüzemelési feladatok tekintetében a Felek rögzítik, hogy az 7. I .2 pont szerinti

díj megfizetésével a Megrendelő megszerzi az Eszközök és tartozékok tulajdonjogát, illetve az

annak részét képező szoftverek rendeltetésszeríí használatához szükséges használati jogot a

jelen Szerződés hatálybalépésének napjától kezdődően I éveshatározott időtartamra.

8.4. A Felek rögzítik, hogy az Eszközök tulajdonjogának átszállásával a Szállítót nem terheli
felelősség lopás, rongálódás, egyéb kár esetén, kivéve, ha az bizonyíthatóan az ő tevékenységi

körében merült fel.

8.5.A Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése körében Szállító jogosult alvállalkozót,

közreműködőt igénybe venni, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

Szavatosság, jótállás

9.1. A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az általa leszállított Eszközökben a teljesítéskor

megvannak a gyártó által megadott specifikációk és tulajdonságok, azaz a berendezések

rendeltetés- és szerződésszerű működésre kifogástalanul alkalmasak. Szállító szavatosságot

vállal az általa végzett implementációs feladatvégzéséfl.

9.2. A Szállító szavatosságot vállal azért, hogy az általa leszállított Eszközök és tartozékok
tekintetétben az átruházásra érvényes jogcímmel rendelkezik, azok Megrendelő részérevaló

leszállítása és Megrendelő általi használata harmadik személy jogát nem sérti, arra teljes

jogkörrel jogosult.

9.3.A Szállító az általa szállított termékekre az átadástól számított 24 hónap gyártói jótállást

biztosít. A jótállás igénybevételéhez szükséges dokumentumokat köteles a Megrendelőnek

átadni a Szerződésben meghatározott szolgáltatás teljesítésekor. A Megrendelő a Szállító 5.1.

pontban megjelölt elérhetőségeinek bármelyikén jogosult jótállási igényét jelezni a Szállító

felé, aki haladéktalanul köteles a Megrendelő számára leghatékonyabb jótállási

igényérvényesítést alkalmazva eljárni.
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9.4. A Szállító, mint üzemeltető szavatosságot vállal üzemeltetői tevékenységéért a jelen Szerződés

hatálya alatt.

10. Titoktartás
Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott10.1.

valamennyi adat, tény, körülmény és információ üzleti titoknak minősül, ezeket kötelesek

bizalmasan kezelni, és azokat úgy megőrizni, hogy harmadik illetéktelen személy arról

tudomást ne szerezzen. Jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges esetben jelen

pontokban foglalt rendelkezésektől eltekinthetnek a Felek. Szállító tudomásul veszi, hogy a

szenzitív-, illetve üzleti titoknak minősülő adatok kitakarásával a megkötött szerződés online

formában nyilvános lesz.

10.2. A kötelezettség szerződő Feleket a Szerződés megszűnését követően is terheli, de

ezen túlmenően Felek kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél

jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné.

10.3. Mindkét fél tájékoztatja érintett munkavállalóit és alvállalkozóit jelen szerződésben foglalt

kötelezettségeiről, ésfelelősséget vállal sajátmunkavállalói tekintetében a fenti kötelezettségek

teljesítéséért.

10.4. A Felek kijelentik, hogy eljárásuk soránmegfelelnek a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek,

különös tekintettel a személyes adatokkezelése és feldolgozása soránaz Európai Parlament és

a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

védelméről ésaz ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül

helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó adatvédelmi

jogszabályok rendelkezéseinek.

11. Egyéb kikötések

11.1. Felek megállapodnak, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján

kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett

eredményre.

11.2. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést kellő megfontolást követően kötötték meg, így azt

tévedés jogcímén nem jogosultak megtámadni. A Felek kölcsönösen kizárják továbbá a

Szerződés feltűnő értékaránytalanságjogcímén történő megtámadásának lehetőségét.

11.3. Az üzleti szokások (Ptk. 6:63. (5)) a Felek jogviszonyára csak annyiban irányadóak,

amennyiben a jelen Szerződésben foglaltak módosítását nem eredményezik.
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11.4. Felek megállapodnak abban, hogy — a Ptk 6:4 S-ában foglaltakra is figyelemmel - tartozás

elismerésnek minősül, amennyiben a Fél a részéreküldött fizetési felszólítás átvételét követően
a tartozást nem vitatja.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyarjogszabályok, kiemelten a Ptk. rendelkezései

irányadóak.

A jelen Szerződést a Szerződő Felek annak elolvasását és értelmezését követően, mint ügyleti

akaratukkal mindenben megegyezőt, 8 (azaz nyolcc) oldal terjedelemben és .(azaz....) eredeti

példánybanjóváhagyólag írják alá.
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