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PREAMBULUM
Megrendelo, mint ajanlatkero Ajanlatteteli felhivast tett kozze. A vallalkozo, mint
ajanlattevo az eljarasban a torvenyes felteteleknek megfelelo ervenyes ajanlatot
nyujtott be, amely az osszessegeben legalacsonyabb osszegu ellenszolgaltatast
tartalmazo ajanlatkent keriilt kivalasztasra, es megrendelo a vallalkozot hirdette ki az
eljaras nyertesekent.
1. A szerzodes targya
1.1.

Az Ajanlat-kiirasi dokumentacioban (a tovabbiakban: Dokumentacio) talalhato
miiszaki leirasnak megfelelo es a szallito ajanlataban meghatarozott alabbi termekek (a
tovabbiakban: Termek vagy Termekek) szallitasa, tovabba jelen szerzodes
teljesitesehez sziikseges valamennyi szerzodeses kotelezettseg, igy ktilonosen a
termekek iizembe helyezese es a garancialis feladatok teljesitese.
1.2. A szallitando termekek
- 22db Iskolai PC (multimedias PC + monitor)
- - 6 db Tantermi csomag (Interaktiv tabla, Notebook, Projektor)
- - 2 db Tantermi csomaghoz oktatas
- -1 db Alkalmazas szerver csomag (alkalmazas szerver + szerver szoftver)
- -1 db Szavazo csomag
-2 dbWIFI csomag
1.3. A fenti Termekekre vonatkozo reszletes muszaki leiras jelen szerzodes 1. sz.
mellekLetet kepezi.
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2. A szerzodes hatalyba lepese, a szerzodes teljesitesi idopontja, atadas-atvetel
2.1.
2.2.

Jelen szerzodes alairasanak napjan lep hatalyba.
A szallitonak jelen szerzodes targyat kepezo Termekeket 2011. 07,03. (legkesobb a
szerzodes megkotesetol szamitott 30. nap) le kell szallitania es iizembe kell helyeznie
valamennyi szallitasi helyszinen.
2.3. A szallito eloteljesitesre jogosult. Szallitonak a szallitas napjat elore kell jeleznie
szallitasi helyszinenkent, melynek idopontjarol, valamint az tizembe helyezesrol a
megrendelo kepviselqjevel egyeztetnie kell.
2.4. A szallito a leszallitando Termekeket az adott Termekre vonatkozo eloirasok szerint
csomagolva szallitja le a megrendelonek..
2.5. A leszallitott Tennek tizembe helyezesenek minden reszletre kiterjedoen kell
megtortennie.
2.6. A Termekek, valamint azok magyar nyelvu hasznalati utasitasa, a gepkonyve es a
garanciavallalasi nyilatkozatok atvetelenek tenyet, illetve az esetleges hianyokat a
megrendelo kepviselqje a szallitolevelre feljegyzi. A szallitolevelre fel kell jegyezni a
Termekekben szemrevetelezessel megallapithato karosodast, minosegi kifogast is.
2.7. A Termekek minosegi atvetele szallitasi helyszinenkent a beiizemeles soran tortenik
meg, melynek tenyet a megrendelS kepviseloje a Termekekre vonatkozo iizembehelyezesi jegyzokonyvekben ismeri el. Az lizembe-helyezesi jegyzokonyveket es a
szallitoleveleket meg kell kiildeni a Megrendelo 14.1. pontban megjelolt
kapcsolattartojanak a teljesitesi igazolas kiallitasa erdekeben.
2.8. Minosegi kifogas alapjan indult vita eseten a felek egyeztetnek, az egyeztetes alapjan
jegyzokonyvet kell felvenni, melynek szallito altali kezhezveteletol szamitott 30 napon
beliil a szallitonak sajat koltsegere utanszallitast kell teljesitenie.
2.9. Amennyiben a szallito a hibas teljesitest nem ismeri el, az erre vonatkozo vita kozos
megegyezessel, fuggetlen minosegvizsgalo szervezet vagy jogeros birosagi
hatarozattal torteno elbiralasaig nem tarthat igenyt a hibasnak mmositett termek
ellenertekere, amennyiben a hiba felfedezese a fizetesi hataridon beliil megtortenik.
2.10. Amennyiben a szerzodo felek a hibas teljesitessel kapcsolatban nem jutnak
megegyezesre, ugy a biroi ut igenybevetele helyett fuggetlen minosegvizsgalo
szervezetet bizhatnak meg a Termek megvizsgalasaval. A fuggetlen vizsgalat
eredmenyet a felek magukra nezve kotelezonek ismerik el. A vizsgalat koltsegeit a
hibaert felelos fel viseli.
2.11. A Termek elvesztesebol vagy megrongalodasabol, ill. barmely mas okbol eredo
karveszely viselese a szallitorol a megrendelore az iizembe helyezesrol felvett
jegyzokonyv alairasaval szall at.

3. A telj esites helye
A szallitasi helyszineket es a helyszinenkent megbontott termeklistat jelen szerzodes 2.
sz. melleklete tartalmazza.
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4. Szerzodeses fir
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

A teljes szerzodeses ar 7.525,440,- Ft + AFA. azaz Hetmillio-o'LszazhuszonCtezernegyszaznegyven forint + AFA.
A szerzodeses ar fix ar, a szerzodes alalt nem modosithato. A fenti ellenerlek teljes
egeszeben tartalmazza a jelen szerzodesben szereplo Termekek clleneileket. toveibba a
szaiiitasi koltsegekel, a fuvareszko'zrol to'rieno lerakas, az iizembe helyezes, vaiamint
garancialis kotelezettsegek teljesitesenek a koitsegeit is.
A fentieknek megfeieloen az ar a szallito ahal jelen szerzodcs alapjan leijesitendo
valamennyi szolgaitatas ellenerteket lartalmazza. igy e?,en tulmenfien scmmilyen
jogcimen nem jogosuit megrendeiotol tovabbi d(j- vagy kollsegien'tes igenyle.s^re.
A szamiazas es kiflzetes penzneme magyar tbrint.

5. Fizetcsi feltetelek
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Megrcndclo elolegef nem bi^tosil.
Szailito reszszamla benyujtasara nem jogosuit,
A vegs'/amlat a szallito csak a teljesitesi igazolasnak a megrendelo 14,1. pontjaban
meghatarozott kapcsolattartoja altali alairasat es a megrende!6 kotelezettsegvallalasra
jogosuit szemelyenek cllenjegyzes^t kOvetoen allilhal ki. A teljesftesi igazolasi kdteles
a vegszamlahoz mellekelni, nelkule a vcgszamla Ssszege nem fizethetd ki.
Ha a megrendelo rteeroi kifogas mertil fel a benyujtotl szamlaval osszefiiggesben,
ugy a megrendeid kCteles a kifogasoil s/amlat 10 napon belitl visszajutiatni a
szaliitohoz. Ebben az esetben az atutalasi hataridot a korrigah s/amla megrendelo
aitali kezhezveteletol kell szamitani.
A teljesitesi igazolas eifogadasai megeldzfien a szallito, illetoleg konzorciumkent
torteno a szerzodeskotes cset^n a konzorciumr tagok egyenkenl kotelesek nyilatkozni a
rnegrendelonek, hogy az altala/attaluk a leljesiiesbe hevont alva]lalkox6(k). jlletve a
veluk munkaviszonyban vagy egyeb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo
szakember(ek) egyenkent mekkora osszegre jogosultak az eHenszolgalttttaybol. Ezzcl
egyidejuleg a szallito, ilietoleg konzorciumkent torteno a szerzodeskotes eseten a
konzorciumi tagok egyenkent koteles(ek) felhivni az alvallalkozoit es szakembcrekct,
hogy ezen osszegekrol allitsak ki a szamlaikat.
A teljesitesigazoMs elfogadasat kovetoen a szallito. illetftleg konzorciumkent torteno a
szerz6desk6i6s eseten a konzorciumi lagok egyenkent haladektalanul azon osszegre
vonatkozoan jogosuit szamlat kiallitani a megrendelo iele, mely az altola a szer/odes
teljesitesebe bevont alvallalkozokat. illetve a veie munkaviszonyban vagy egyeb
Foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo szakembereket illcti meg.
A megrendeici a szamia dsszeget annak kt-zhezvetelet6I szamitott 45 napon beldl
atutalja a s/iil I ito. i 1 letoleg konzorciumkenf torleno a szerzodeskotes eseten a
konzorciumi tagok jelen sxerzodesben szereplo szamlaszamaitVszamlaszamlaira.
A szanila kifizetesenck teketele. hogy a szallito bemutat. atad vagy megkuld a
megrendelonek a terheles iddpontjaloJ szamitott 30 napnal nem regebbi nemlegesnck
mindstild egyiittes adoigazolasl, vagy arrol ertesfti a megrendei6t hogy a kifizctes
idopontjaban szerepel a k6ztar£ozasmentes adozoi adatba/isban. Amennyiben az
egyulies ad6igazolas koztailozast mutau.az azi kOvet6 eijarasra az adozas rendjcrol
szolo 2003. cvi CXI I. tdrveny (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (6) bekezdesere
tekintette! a 36/A. § (3}-{4) bckezdese az iranyadp.

3.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

A szallito, illetoleg konzorciumkent torteno a szerzodeskotes eseten a konzorciumi
tagok egyenkent haladektalanul kiegyenliti(k) az alvallalkozok, illetve szakemberek
szamlait, illetoleg az adozas rendjerol szolo 2003. evi CXII. torveny (a tovabbiakban:
Art.) 36/A. § (3) bekezdese szerint azt (annak egy reszet) visszatartja.
Az alvallalkozoknak (szakembereknek) torteno atutalast kovetoen a szallito, illetoleg
konzorciumkent torteno a szerzodeskotes eseten a konzorciumi tagok egyenkent
atadja/atadjak a fenti pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait, vagy az
alvallalkozo (szakember) koztartozast mutato egyiittes adoigazolasanak masolatat a
megrendelonek.
Amennyiben a megrendelo a fenti pont szerinti dokumentumokat hianytalanul
megkapta, a szallito, illetoleg konzorciumkent torteno a szerzodeskotes eseten a
konzorciumi tagok egyenkent jogosult(ak) benyujtani az ellenszolgaltatas fennmarado
reszere vonatkozo szamlai(ka)t, melynek ellenerteket a megrendelo 15 napon belul
atutalja a szallito, illetoleg konzorciumkent torteno a szerzodeskotes eseten a
konzorciumi tagok szamlaszamara/szamlaszamaira, ha 6(k) az alvallalkozokkal
szembeni fizetes; kotelezertsegiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
telj esitette/telj esitettek.
Ha a vallalkozo, illetoleg konzorciumkent torteno a szerzodeskotes eseten a
konzorciumi tagok barmelyike az 5.9., illetoleg 5.10. pont szerinti kotelezettseget nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado reszet a megrendelo orzi, es az csak akkor
illeti meg a vallalkozot, illetoleg konzorciumkent torteno a szerzodeskotes eseten a
konzorciumi tagokat, ha igazolja/igazoljak, hogy az 5.9., illetoleg 5.10. pont szerinti
kotelezettseget teljesitette, vagy hitelt erdemlo irattal igazolja, hogy az alvallalkozo
vagy szakember nem jogosult a vallalkozo, illetoleg konzorciumkent torteno a
szerzodeskotes eseten a konzorciumi tagok Altai az 5.5. pont szerint bejelentett
osszegre vagy annak egy reszere.
A szamla kesedelmes kiegyenlitese eseten megrendelo a Polgari Torvenykonyvrol
szolo modositott 1959. evi IV. torveny (a tovabbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdese
szerinti kesedelmi kamatot koteles megfizetni vallalkozonak.
A kamatfizetesi kotelezettseg esedekessegere a Ptk. 301/A. § (3) bekezdese az
iranyado.

6. A felek jogai es kotelessegei
6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A felek a szerzodes teljesitese soran kotelesek fokozottan egyiittmukodni.
Ha a szerzodes teljesitese soran barmikor a szallito olyan feltetelekkel talalkozik,
melyek akadalyozzak a teljesitest, a megrendelot azonnal irasban ertesitenie kell a
kesedelem tenyerol es annak varhato idotartamarol. Az ertesites elmaradasa vagy
kesedelmes kozles eseten annak minden kovetkezmenyet a szallito viseli.
Minden, a jelen szerzodes kereteben a felek altal egymasnak kiildott ertesitesnek irott
formaban (ajanlott levelben, telefaxon) kell tortennie. Ezen ertesitesek hatalya a
cimzett altali vetelkor, illetve neki torteno kezbesiteskor all be.
Szallito jelen szerzodes alapjan kizarolag a hatalyos szabvanyoknak, minosegi
eloirasoknak megfelelo, a forgalomba hozatalra vonatkozo engedelyekkel rendelkezo
termeket szallithat a megrendelo reszere.
A szallito a jelen szerzodes targyat kepezo Termekekkel egyutt rendelkezesre bocsatott
szoftverek felhasznalasi jogait korlatozas nelkuli idotartamra at nem ruhazhato, illetve
nem kizarolagos jelleggel adja at a megrendelonek.
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6.6.
6.7.

6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.
6.15.
6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

A felhasznalasi jog biztositasat tanusito iratot jelen szerzodes mellekletekent kell
kezelni.
A szoftvereket es az ehhez tartozo dokumentaciot a megrendelo harmadik fel reszere
semmilyen jogcimen vagy megallapodas alapjan nem adhatja at, illetve semmilyen
modon nem teheti ilyen szemelyek reszere hozzaferhetove.
Jelen szerzodes targyat kepezo Termekekkel egyutt a megrendelo rendelkezesere
bocsat szoftverek hasznalati dijat a vetelarnak tartalmaznia kell.
Megrendelo a szoftvereket nem masolhatja le, nem fejlesztheti tovabb, nem
fejlesztheti vissza, illetve nem torolheti azokat.
Amennyiben ajanlataban jelezte, a szallito jogosult alvallalkoz6(k) igenybevetelere, az
alvallalkozok tevekenysegeert azonban ugy felel, mint a sajatjaert.
Megrendelo csak a szallitoval all szerzodeses kapcsolatban, az alvallakozokkal nem.
Szallito az ajanlataban megnevezett alvallalkozo(k) szemelyet csak a megrendelo
egyetertesevel, valtoztathatja meg.
Szallito jelen szerzodes alairasaval teljes koru garanciat vallal a leszallitasra keriilo
Termek hasznalhatosagara, illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozo hatosagi
eloirasoknak. Szallito szavatol azert, hogy a kesziilek folyamatosan alkalmasak
rendeltetesszerii hasznalatra es harmadik szemelynek nines olyan joga a szerzodes
targyara, amely a megrendelot hasznalataban korlatozna, vagy akadalyozna.
Aszallito aleszallitott Termekekre36 honap, azazharminchat honap jotallast koteles
vallalni, kiveve az interaktiv tabla, melyre 60 houap jdtallast koteles vallalni.
A j otallas idotartama az iizembe helyezesi j egyzokonyv alairasatol veszi kezdetet.
A jotallasi idoszak alatt meghibasodas eseten a szallito koteles a megrendelo
ertesitesetol szamitott 24 oran beliil megjelenni es a Termek javitasat megkezdeni, es
azt tovabbi 48 oran beliil befejezni. Amennyiben a szallito a Termek javitasat ezen
hataridon belul nem tudja megjavitani, biztosit a javitas idostartamara cserkesziileket.
A javitasok elkeszulte utan - amennyiben a szallito a keszuleket elszallitotta - a
szallito koteles leszallitani megrendelo szarnara az eredeti Termeket, es csak a
beiizemeles utan jogosult a korabban atadott cserekeszulek visszaszallitasara.
Meghibasodas eseten ertesitheto, a szerzodes teljesitesehez legkozelebb eso szerviz:
Nev: Nador Rendszerhaz Kft
Cim: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Telefon- vagy telefaxszam: Tel: +36 1 470-5000 / +36 - 1 470-5022
Fax:+361470-5011
E-mail cim: service@nador.hu. infofo),nador.hu
Egyeb elerhetoseg:
Azok a jotallasi kovetelesek, amelyeket a jotallasi ido alatt bejelentettek, ervenyben
maradnak a jotallasi ido letelte utan is mindaddig, mig azokat ki nem elegitik.

6.20. Ajotallasi kotelezettseg nem terjed ki arra az esetre, ha
- a szallito bizonyitja, hogy a hiba oka az atadas-atvetelt kovetoen keletkezett,
- az iizemeltetes nem rendeltetesszeruen tortenik,
- a meghibasodas szakszeriitlen beayatkozas kovetkezmenye,
- a garancialis javitast nem a szallito, illetoleg alvallalkozoja vegzi el, kiveve, ha a
szallito, illetoleg alvallalkozoja mulasztasa miatt a javitast harmadik fellel kell
elvegeztetni a vallalkozo koltsegen.
- Ajotallasi kotelezettseg nem terjed ki az elemi csapasbol credo meghibasodasra
sem.
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6.21.

6.22.

A szerzodo felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy a jelen szerzodes teljesitesevel
osszefiiggesben egymas tevekenysegevel kapcsolatban tudomasukra jutott minden
informaciot bizalmasan, tizleti titokkent kezelnek. Barmelyik fel csak az erintett fel
elozetes tajekoztatasa es irasbeli hozzajarulasa alapjan adhat harmadik szemely reszere
informaciot, kiveve, ha arra felhatalmazast ad.
A szallito a jelen szerzodessel kapcsolatban tudomasara juto valamennyi, a masik fel
tulajdonat kepez6 es altala bizalmasnak tekintett informacio, adat stb. tekinteteben
titoktartasi kotelezettseggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy barminemu a feladat
ellatasaval kapcsolatosan megszerzett ilyen informaciot a masik fel elozetes irasbeli
hozzajarulasa nelkul nem teszi hozzaferhetove, illetve nem bocsatja harmadik
szemely/szervezet rendelkezesere. Ezen tilalom korebe tartozik az is, ha barmelyik fel
a tudomasara juto ilyen mformaciokat a jelen szerzodesben foglaltaktol eltero modon
hasznositja.

7. Szerzodesszeges
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Szerzodes szegesnek minosiil minden olyan magatartas vagy mulasztas, amelynek
soran barmelyik fel jogszabaly, illetve a szerzodes alapjan 6t terhelo barmely
kotelezettsegenek teljesiteset elmulasztja.
Amennyiben a vallalkozo a szerzodest megszegi, kotber es karteritesi felelosseggel
tartozik, kiveve, ha bizonyitja, hogy a szerzodes teljesitese soran ligy jart el, ahogy az
gazdalkodo szervezettol az adort esetben elvarhato.
A fenti szerzodesszeges kovetkezmenyei alol nem menetesit az a koruhneny, hogy a
szerzodesszegest a vallalkozo, mint gazdalkodo szervezet iranyitasara, feliigyeletere
jogosult szerv intezkedese okozza.
Szallito jelen szerzodesben rogzitett szallitasi kotelezettsegenek kesedelmes teljesitese
eseten a kesedelem minden napja utan a napi 10.000,- Ft-nak megfelelo kotber
megfizetesere kb'teles.
Amennyiben a Tamogatasi szerzodest a megrendelo a szallitonak felrohato okbol szegi
meg, es emiatt kara keletkezik (pi. tamogatas vagy annak egy resze visszavonasa), a
szallito a Ptk. 355. § (4) bekezdese alapjan koteles megteriteni az esetlegesen
visszateritendo tamogatas es kamatai 6'sszeget
Amennyiben kotber felszamitasara sor keriil, a kotber osszege kiszamlazasra keriil.
Megrendelo reszerol barmely nem szerzodesszerii teljesftes jogi fenntartas nelkuli
elfogadasa nem ertehnezheto joglemondaskent azon igenyerol vagy igenyeirol,
mely/melyek a megrendelot a szerzodesszeges jogkovetkezmenyekent megilletik.

8. Vis maior
8.1.

Vis maior-on a felek ellenorzesi kepesseget meghalado koriihrienyeket kell erteni,
beleertve, de nem kizarolagosan, az alabbiakat:
- akar megiizent, akar meg nem iizent haboru es ellensegeskedes, megszallas,
idegen ellenseg akcioi, mozgositas, rekviralas vagy embargo
- nuklearis iizemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabol keletkezo
nuklearis hulladekbol szarmazo ionizalo sugarzas vagy radioaktiv szennyezodes,
vagy radioaktiv mergezo robbanas, vagy egyeb veszelyes tulajdonsag a
robbanasveszelyes nuklearis uzemekben vagy azok nuklearis reszlegeiben,
- lazadas, forradalom, felkeles, katonai vagy bitorlo hatalomatvetel,
polgarhaboru,
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- zendiiles, tiintetes vagy rendzavaras, kiveve, ha az kizarolag a vallalkozo
alkalmazottaira terjed ki
- termeszeti katasztrofa..
8.2.

8.3.

Ha barmelyik fel ugy veil, hogy vis maior kb'vetkezett be, s ez akadalyozza a
kotelezettsegeinek vegrehajtasaban, azonnal kdteles irasban (elsosorban faxon)
ertesiteni a masik felet, s kozolni vele az esemeny korulmenyeit, okat es feltehetoen
varhato idotartamat. Ebben az esetben az odatartozo hatarido meghosszabbodik a vis
maior idotartamaval, melyrol a felek elozetesen egyeztetnek.
Ha vis maior koriilmeny bekovetkezett, mindket fel, de kiilonosen a szallito koteles
torekedni a szerzodesbol eredo kotelezettsegeinek folytatolagos teljesitesere,
amennyire az esszeriien elkepzelhetd.

9. Szerzodesmodositas
A szerzodest mindket fel belegyezesevel irasban lehet modositani. Nem minosul a
szerzodes modositasanak a felek nyilvantartott adataiban, igy kiilonosen a
szekhelyeben, kepviseloiben, bankszamlaszamaban bekovetkezo valtozas. Az emlitett
valtozasokrol az erintett fel a masik felet - az eset koriilmenyeitol fiiggoen - vagy
elozetesen irasban 10 napos hataridovel vagy a valtozas bekovetkezeset (bejegyzeset)
koveto 10 napon beliil koteles ertesiteni.
10. Ervenyesseg, reszleges ervenytelenseg
Amennyiben jelen szerzodes egy rendelkezese teljes egeszeben vagy reszben
ervenytelen lenne vagy ervenytelenne valna, a szerzodes ervenyessege egyebekben
azonban fennmarad, kiveve, ha e resz nelkul a felek a szerzodest nem kotottek vohia
meg.
11. A szerzodes megszunese
11.1.

Jelen szerzodes megsziinik jelen szerzodesben foglalt feladatok hianytalan es hibatlan
teljesitesevel.
11.2. A szerzodes kozos megegyezessel barmikor megsztintetheto.
11.3. A kb'zos megegyezesen, illetve a szerzodesteljesitessel torteno megszunesen
nilmenoen a felek a szerzodest azonnali hatallyal egyoldalu jognyilatkozattal is
-; megsziintethetik (rendkivtili feknondas), ha
a masik fel a szerzodesben meghatarozott es vallalt kotelezettsegeit ismetelten
nem teljesitette, s erre a masik fel hatarido tuzesevel felszolitotta es a hatarido
eredmenyteleniil telt el;
—
a szallito ellen csodeljaras indult es a vonatkozo jogszabalyok alapjan tartott
targyalason a hitelezoktol nem kap elozetes egyetertest a fizetesi haladek
megszerzesere;
birosagi dontes szerint a csodeljaras soran a hitelezokkel nem jon letre
egyezseg;
a szallito az illetekes birosagnal sajat maga ellen felszamolasi eljaras
meginditasat keri a vonatkozo jogszabalyok alapjan;
a masik fel fizeteskeptelenseget a birosag a vonatkozo jogszabalyok alapjan
megallapitja;
a szallito vegelszamolasat az erre jogosult szerv elhatarozza.
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11.4.

11.6.

Barmelyik fel altal torteno felmondas eseten a fizetesek a felmondasi ido lejartaig,
illetoleg a szerzodes hatalyanak megsziineseig nyujtott szolgaltatasokert teljesitendok.
s a felek egymassal elszamolnak.
A szallito kotelezettseget vallal arra, hogy jelen szerzodesnek barmilyen okbol torteno
megsziinese eseten a megrende!6 altal rendelkezesre bocsatott iratokat, feljegyzeseket,
barmely adathordozo berendezest vagy eszkozt a szerzodes megszunesenek napjan a
megrendelo reszere visszaszolgaltatja, amennyiben erre a megrendelfi igenyt tart.

12. Alkalmazando jog
Jelen szerzodest a Magyar Koztarsasag jogrendje szerint kell ertelmezni. A
szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben elsosorban a kovetkezo jogszabalyokat
kell figyelembe venni:
a Polgari Torvenykonyvrol szolo 1959. evi IV. torveny,

13. Eljaras jogvita eseten
Jelen szerzodes ve"grehajtasaval kapcsolatos minden vitas kerdest a Felek bekes uton
kiserelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita bekes rendezesere megsem keriil
sor, ugy a Felek a jogvita eldontesere a Birosag kizarolagos illetekesseget kotik ki.

14. Kepviselet
14.1.

Megrendel6 kapcsolattarliqja, aki ateljesitesi igazolas kiallitasarajogosult:
Nev: ...^.^.^^...•^i-.l.'HT.
E-mail: .$?.?.<=><$£&.t."

Tel-

Telefax:
14.2.

Szallito kepviseloje/kepviseloi:
Nev; Papp Peter
E-mail: papp.peter@nador.hu
Tel:+36 1 470-5000 7+36 1 470-5017
Telefax:+36 1470-5011

15. Egyeb
15.1. Jelen szerzodes a megrendelo TIOP 1.1.1-07/1-2008-0814 szamu palyazatahoz
kapcsolodik.
15.2. A kovetkezo" dokumentumok a szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezik es ezzel
egyiitt kezelendok:
- Ajanlatteteli felhivas,
- Ajanlat-kiirasi Dokumentacio,
- Szallito vegleges ajanlata.
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15.3.

A fenti dokumentumok es a szerzodes egymast elvalaszthatatlanul ertelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerzodes es a fenti dokumentumok tartalma kozott ellentmondas
van, akkor a jelen szerzodes az iranyado. A jelen szerzodesben nem erintett
kerdesekben - amennyiben azokra vonatkozoan a felsorolt dokumentumok
tartalmaznak rendelkezeseket - a felsorolt dokumentumokban foglaltak
ervenyesiilnek. A tartalmuk kozotti ellentmondas eseten a dokumentumok felsorolasuk
sorrendjeben iranyadoak.
15.4. Jelen szerzodes 3 (harom) db egymassal szo szerint megegyezo peldanyban kesztilt. A
szerzo_des 2 (ketto) db eredeti peldanya a megrendelot es 1 (egy) eredeti peldanya
pedig a szallitot illeti meg.
15.5. Alulirott felek a jelen szerzodest akaratukkal megegyezonek talaltak, es jovahagyolag
alairtak.

Mellekletek: 2 db

Ocsod,2011. ,

r:
Megrendelo

ot/"71

Ellenjegyezte:
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Szallito

A szdllitdsi szerzodes 1. sz melleklete

Muszaki specifikacio
Ajanlattevd altal megajanlott termekek megnevezese (gyartmany tipus) es muszaki jellemzoinek ismertetese
Altalanos informatikai fejlesztes eszkb'zei
Termek

Leiras

Specialis jellemzfi - minimalis kovetelmenyek

Ajanlattev6 altal megajanlott termek
mfiszaki jellemzfii

Ajanlattev6 altal megajanlott termek
gyartmanya, tipusa

Ajanlatkero altal eI6irt muszaki
kovetelmenyek
,,Iskol<iU'Ccsomag"
10/100 MB/s haI6zati csarlakozas

10/100/1000 MB/s ha!6zati
csatlakozas

!ntel Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal
'ntel Core 2 Duo 2,93 GHz processzor
Multimedia egyenerteku
futtatasra
400 W-os ATX, vagy branded termek eseten a 400 W-os ATX tapegyseg
alkalmas
5yart6 altal biztositott tapegyseg
PC

2 GB DDR2-es RAM
10/100
8X DVD ir6 +-RW Ethernet kepes
120 GB HDD - 7200 rpm 8MB SATA II
DVD ir6val Myelvi laborban hasznalhato mikrofonos
rendelkezik fulhallgat6 (zajtompitott)
Optikai eger

2 GB DDR2-es RAM
22X DVD iro +-RW

160 GB HDD - 7200 rpm 8MB SATA II
Myelvi laborban hasznalhatd
mikrofonos fulhallgat6 {zajtompitott)
Optikai eger

101 gombos magyar billentyuzet

105 gombos magyar billentyuzet

4db USB csatlakoz6

6db USB csatlakoz6
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Nador szamit6gep TIOP0814

Videokartya 128 M (Integralt vagy PCI
Videokartya 128 M Integralt
ixpress csatlakozas)
3 ev garancia
3 ev garancia
Windows 7 Home operaci6s rendszerrel
Windows 7 Home Premium operaci6s
[OEM) vagy azzal egyenerteku grafikus
rendszerrel (OEM) rendelkezik,
tovabba OpenOffice.org 3.3.0 ingyenes
:eluletu operaci6s rendszerrel rendelkezik,
tovabba irodai alkalmazas (szovegszerkesztes, irodai alkalmazas (szovegszerkesztes,
tdblazatkezeles, prezentaci6) szoftverrel
tablazatkezel£s, prezentaci6)
telepitett.
szoftverrel telepitett.
Minimum 17" LCD TFT kijelzo
Samsung E1920NW 19" LCD monitor
19" LCD TFT kijelzo
minimum 17" Maximum 8 ms valaszid6
5 ms valaszid6
LCD TFT
Keplatoszog 160/160°
Monitor
kijelzSvel
keplat6szog 170/160°
rendelkezik 1440 X 900 pixel vagylZSO X 1024 pixel
1440 X 900 pixel
3 ev garancia
3 ev garancia
A ...
Tantermicsomag
.
,
Srintokepernyos ErintokepernySs, kezzel vagy specialis tollal Erintokepernyos, kezzel vagy specialis SMART SB680 Interaktiv tabla
vezerelheto felulet. A tabla mfikodeset a tabla tollal vezerelhet6 felulet. A tabla
felulet
feluletebe integralt erzekeld rendszer
tniikodeset a tabla feluletebe integralt
biztositja,
amely
erzekelS
rendszer
maga
a
erzeke!6
rendszer biztositja, amely
Az erzekeld
erzekelo rendszer maga a tabla aktiv
Interaktiv felulet a tabla tdbla aktiv munkafelulete
munkafelulete
aktiv
tabla
munkateriilete Teljes eger funkcionalit^s a tablaszoftver
Teljes eger funkcionalitas a
(kezzel vagy hasznalata nelkiil is
tablaszoftver hasznalata nelkiil is
specialis tollal Minimum ket toll a kezzel vezerelheto
Negy toll a kezzel vezerelhetfi
iranyithato) tablakhoz is
tablakhoz is

ll.oldal

Gyarilag
tamogatott
magyar nyelvfi
installacios
szoftverrel
rendelkezik

Aktiv munkafeliilet merete minimum;
Aktiv munkafeliilet merete minimum:
Tablameret 4:3as tabla 156*117,2 cm
fablameret 4:3as tabla eseteben 160*120 cm,
16:10es tabla eseteben 190*120 cm (ettol elterni
+/- 10%ban lehet a tabla hasznos feliiletenek
teruletet tekintve)
Tisztfthat6 munkafeliilet (feher tablahoz
lasznalt tollal irhato es tisztfthato)
Gyarilag tamogatott magyar nyelvtf
tablaszoftver

Tisztithat6 munkafeliilet (feher
tablahoz hasznalt tollal frhat6 es
tisztithat6)
Gyarilag tamogatott magyar. nyelvu
tablaszoftver

Gyarilag tamogatott szoftverfrissites (kozponti Gyarilag tamogatott szoftverfrissites
lonlapon elerheto verzi6k)
'kozponti honlapon elerhetfi verzi6k)
iI6adas-szerkeszt6 szoftver (sorkiemelS,
renykep export, import, stb.), amely
csatlakoztatott tabla nelkitl is hasznalhatd

ilfiadas-szerkeszto szoftver
sorkiemelo, fenykep export, import,
stb.), amely csatlakoztatott tabla
neUciil is haszndlhat6

Fobbpont s kalibracid, minimum 4

Tobbpontos kalibracid, 4,9,12,20
Windows 7 es Linux kompatibilitas

Windows 7 es Linux kompatibilitas
[ntegralt tabla es projektorrogzito faliallvany.
Kiilon vedocsSben vezetett eros es
jyengearamii kabelezessel, a projektor es a
tabla csatlakoztatasanak celjara integralt
csatolo felulettel. A projektorkonzol
szerkezetileg egy rendszert alkot a tabla fall
rogzitesevel. A projektor kabelezese a
projektorkonzol bels6 reszeben vezetett

integralt tabla es projektorrogzitci
faliallvany. Kiilon vedocs6ben vezetett
erfis es gyengearamu kabelezessel, a
projektor es a tabla csatlakoztatasanak
celjara integralt csatolo felulettel. A
projektorkonzol szerkezetileg egy
rendszert alkot a tabla fall
rogzftesevel. A projektor kabelezese a
projektorkonzol belsS reszeben
vezetett
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USB 2.0 csatlakozas biztositja a
JSB 2.0 csatlakozas biztositja a
communikacidt a tabla es a
communikaci6t a tabla es a munkaallomas
munkaallomas kb'zott
cb'zott
5 ev garancia, cseregarancia
5 ev garancia, cseregarancia
Szerkesztest segitS, beepitett (jogtiszta) tanitasi Szerkesztest segit6, beepitett
segedeszkozok:
jogtiszta) tanitasi segedeszkozok:
Vonalszerkesztfik, nyilak, vektor alapii
Vonalszerkeszt6"k, nyilak, vektor alapu
jeometriai abrak {szerkesztheto kor,
jeometriai abrak (szerkesztheto kor,
laromszog, negyzet, stb.)
laromszog, negyzet, stb.)
Oktatasi celra hasznalt hatterkepek (vonalas, Oktatasi celra hasznalt hatterkepek
negyzetracsos tabla, hangjegy tabla, stb.)
vonalas, negyzetracs s tabla,
.langjegy tabla, stb.)
Ferkepek, fenykepek, specifikus (oktatasi celra Terkepek, fenykepek, specifikus
teszitett) elore gyartott vizualis elemek
^oktatasi celra keszitett) e!6re gyartott
vizualis elemek
Oktatast segito specifikus kisfilmek es
Oktatast segito specifikus kisfilm k es
animaciok
animaciok
Mentesi lehetoseg, minimalisan a kb'vetkez6 Mentesi lehetoseg, minimalisan a
kovetkezfi grafikus formatumokban:
jrafikus formatumokban: jpg, bmp, pdf
jpg, bmp, pdf
A tablaszoftver tabla csatlakoztatasa nelkiil A tablaszoftver a tabla csatlakoztatasa
nelkiil is hasznalhato legyen
is hasznalhato legyen
Seepitett kepernyfi billentyfizet (gepeles
Beepitett kepernyo billentyuzet
(gepeles kozvefleniil a tablar6 )
<ozvetleniil a tablardl)
Keziras felismeres
Keziras felismeres
Tablara irt tartalom rogzitese
Tablara irt tartalom rogzitese digitalisan
digitalisan (lementhetd, es
(lementheto, es visszajatszhat6 a tablara frt
tartalom)
visszajatszhat6 a tablara irt tartalom)
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obb es balkezes iizemmod; a tablaszoftver
obb es balkezes iizemmod; a
tablaszoftver
vezerlo" ikonok, gombok
vezerlo ikonok, gombok athelyezhetfisege jobb
es bal oldalra, illetve alulra es felulre
athelyezhetosege jobb es bal oldalra,
Iletve alulra es feliil e
vlagyar nyelvu siigo
Vlagyar nyelvii sugo
Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal egyenerteku
DELL Vostro 1015 notebook
Core 2 Duo 2,2 GHz T6670 processzor
?rocesszor

Multimedia
futtatasra
alkalmas

Notebook

Projektor

2GB DDR-es RAM
100 GB HDD -5400 rpm
15" XGA, vagy WXGA kijelzS
3db USB csatlakozo
10/100 MB/s ha!6zati csatlakozas
Wireless 802.11 b/g hal6zati csatlakozas

15" kijelzovel
* Beepitett kamera
rendelkezik
3 X DVD iro +-RW
WiFi kepes Videokartya 64 M
Windows 7 Home operacios rendszerrel
DVD ir6val pEM) vagy azzal egyenert6kfi grafikus
rendelkezik reliiletu operaci6s rendszerrel rendelkezik,
:ovabba irodai alkalmazas (szovegszerkesztes,
tablazatkezeles, prezentaci6) szoftverrel
telepitett.
3 ev garancia
Hordtaska
Zajterhelese normal uzemmodban nem lehet
XGA felbontas
nagyobb, mint 32 dB A

2GB DDR2-es RAM
320 GB HDD -5400 rpm
15,6" WXGA kijelzo
4db USB csatlakozo
10/100 MB/s ha!6zati csatlakozas
Wireless 802.11 b/gha!6zati
csatlakozas
jeepitett kamera
8 X DVD ir6 +-RW
Videokartya 128 M
Windows 7 Home Premium operaci6s
rendszerrel (OEM) rendelkezik,
tovabba OpenOffice.org 3.3.0 ingyenes
irodai alkalmazas (szovegszerkesztes,
tablazatkeze!6s, prezentdci6)
szoftverrel telepitett.
3 ev garancia
Hordtaska
Zajterhelese normal iizemmbdban 28 Epson EB-460 projektor
dBA
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{kb'zeli
m6d)

XGA 1024x768 vaios vagy nativ felbontas,
opcionalisan 16:10-es WXGA felbontas
A megajanlott 16:10-es keparanyu projektorok
szama megegyezik a megajanlott 16:10-es
LCD vagy DLP ceparanyu interaktiv tablak szamaval.
technologia

XGA 1024x768 vaI6s felbontas,
opcionalisan 16:10-es WXGA felbontas
A megajanlott 4:3-as keparSnyii
jrojektorok szama megegyezik a
negajanlott 4:3-as keparanyu
interaktiv tablak szamAval.
frapezkorrekcid
frapezkorrekci6
Lopas elleni
3000 ANSI Lumen fenyero
2000 ANSI Lumen fenyerfi
vedelmet
L9 cm vetitesi tavolsag a megajanlott
Maximalisan 125 cm vetitesi lavolsag a
biztosito
megajanlott tablakhoz igazitva
tablakhoz igazitva
szerkezettel
Gyors bekapcsolasi, azonnali
Gyors bekapcsolasi, azonnali kikapcsolasi
ellatott
ehet^seg
dkapcsolasi Iehet6seg
3LCD technologia
Magyar nyelvfi ^CD vagy DLP technoI6gia
13% -os kiilso offset: a projektor 1
menurendszer Vlinimum 7%-os kiilsd offset: a projektor 1
meteres vetitett k£p eseten 7 cm magassagban meteres vetitetti k^p eseten 13 cm
Beepit6 keret lelyezkedik el a kep tetejehez kepest
magassagban helyezk dik el a kep
tetejehez kepest
MegfelelcS
fenyero

Faviranyit6
Taviranyit6
2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet
2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet
Lopas elleni vedelmet biztositd HW-es
Lop£s elleni vedelmet biztosit6
es/vagy szoftveres megoldassal ellatott
szoftveres megoldassal ellatott
Keszenleti fogyaszt^s nem lehet nagyobb, mint Keszenleti fogyasztas kevesebb, mint 1
1W
W
Lampa Elettartama legalabb 3500 ora
Lampa elettartama legaldbb 3000 ora
500:1 kontraszt
2000:1 kontraszt
A projektor kabel&nek elvezetese a
A projektor kabelenek elvezetese a tart6
tarto konzolon beliil megoldott
konzolon belul megoldott (erintesvedett
(erintesvedett megoldast biztosit)
megoldast biztosit)
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szerver

3 ev garancia
3 ev garancia
BeepitQ keret (amennyiben integralt
projektortarto allvannyal rendelkezd interaktiv Beepit6 keret nem kell! (integralt
tablaval keriil kihelyezesre, tigy a beepito"
projektortarto allvannyal rendelkezo
interaktiv tablaval keriil kihelyezesre)
keret nem kell)
Aikalmazas szerver csomag
L db Intel Xeon kehnagos 2,33 GHz processzor [ db Intel Xeon negymagos 2,66 GHz nijitsu Primergy TX100S1 szerver
vagy azzal egyenertekfi
X3330 processzor
vlentoegyseggel 2 GB memdria (DDR v. DDR2-es RAM),
4 GB memoria (DDR2-es RAM),
ellatott
4 db HDD bovitohely
4 db HDD b6vit6hely
Hardveres Uikdr v. RAID vezerlfi
Hardveres RAID vezerlfi
Sziinetmentes
SATA HDD / 500 GB - 2 db
SCSI v. SATA HDD / 70 GB - 2 db
tapegyseggel
2 db LAN 10/100/1000 MB/s
2 db LAN 10/100/1000 MB/s
ellatott
Mentoegyseg (8X DVD iro +-RW)
Mentoegyseg (8X DVD ird +-RW)
Alkalmazasok A megajanlott szerver szoftvernek illeszkednie A megajanlott szerver szoftver
kiszolgalasara <ell a kozoktatasi intezmenyek altal hasznalt illeszkedik a kozoktatasi intezmenyek
altal hasznalt megleVS
meglevo szoftverkornyezethez.
alkalmas
szoftverkornyezethez.
szoftver £s
3 ev garancia
3 ev garancia
hardver
500 VA sziinetmentes tapegyseg

Szerver
szoftver

APC Smart-UPS A7501, 750 VA
sziinetmentes tapegyseg
Az operacibs Szerver oldali operacids rendszer - tartalmazza Szerver oldali operacids rendszer a fileszerver es webszerver funkciokat is
tartalmazza a fileszerver 6s
rendszer
webszerver funkci6kat is
tartalmazza a
rfizfal es tartalomsziird szoftver
fileszerver es Itfzfal es tartalomszuro szoftver
webszerver Felhasznal6szamhoz igazitott iigyfel
Felhasznal6szamhoz igazitott
funkci6kat. liozzaferesi licencek
iigyf^lhozzafer^si licenszek
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WinSvrStd 2008R2 SNGL OLP NL
Acdmc szerver szoftver

"ogszerii felhasznalast igazo!6 licencigazolas bgszerfi felhasznalast igazol6
Tuzfal es
icenszigazolas
tartaloinszures. vlunkaallomas oldali es szerver-oldali telepftS Vlunkaallomas oldali 6s szerver-oldali
CD-k
telepito CD-k
A szoftverek Telepit£shez sziikseges CD-kulcsok
Telepiteshez sziikseges CD-kulcsok
kompatibilisek
Frissitesek kozponti, online elerhetosege
Frissitesek kozponti, online
az iskol&k
elerhetosege
meglevo kliens
3 ev garancia
3 ev garancia
oldali operacids
Kompatibilis az iskola meglevo kliens
rendszerevel. Legyen kompatibilis az iskola meglevd kliens
oldali operaci6s rendszereivel £s egyeb
oldali operacibs rendszereivel es
alkalmazas szoftvereivel
egyeb alkalmazas szoftvereivel
. . . . . .
Szavazo csomag
minimum 30 db-os szett
SMART SRP-PE-32 interaktiv felelteto
Idb vevo, 32db szavazoegyseg
es szavaz6rendszer
Vezet^k nelkiili kommunikaci6 a vevoegyseg Vezet^k nelkuli kommunikacio a
vevfiegys^g es a szavazo eszkozok
es a szavazo eszkozo'k kozott
kozott
Ket iranyu kommunikaci6;
:Cet iranyu kommunikacio; alfanumerikus
Szavazogep Min. 30 db-os kijelzd a kezi k^sziileken minimum 5 karakter alfanumerikus kijelzd a
megjelenitesi lehetoseggel
k^zik^sziil^ken 48 karakter
szett
szett
megjelenitesi lehetoseggel
Tablafuggetlen mukodesi mod
Tablafiiggetlen mukod^si m6d
Gyarilag tamogatott magyar nyelvfi
Gyarilag tamogatott magyar nyelvu
installaci6s szof tver
installaci6s szoftver
Gyors osztalynevsor meghatarozas es import Gyors osztalynevsor meghatarozas es
import kulso adatbazisb6I
kulso adatbazisbol
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Gyart6 altal tamogatott kerdeskeszitd,
feleltet6, kiert^kelfi szoftver grafikus
megjelenithetdseggel

Gyarto altal tamogatott kerdeskeszito,
;eleltetfi, kiertekelo szoftver grafikus
megjelenithet6s6ggel

Mevre sz616an lehet szemelyhez
Nevre szoloan lehet szemelyhez rendelni,
ugyanakkor tamogatja az anoxum hasziialatot rendelni, ugyanakkor tamogatja az
is
anonim hasznalatot is
Magyar nyelvu kerdesk^szito szoftver

Magyar nyelvu kerd£skeszito' szoftver

3 ev garancia

3 ev garancia

Szabadon bovitliet6 rendszer

Szabadon bovitheto rendszer

A. kiertekeles eredmenyeinek szabvanyos
adatformatumban tort^no megjelenitese (pi.

A kiertekeles eredmenyeinek
szabvanyos adatformatumban torteno
megjelenitese (pi. pdf, xls)

pdf, xls)
•X!

WIFI
csomag
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[EEE 802.11 b, g, szabvanyok parhuzamos
tamogatasa

IEEE 802.11 b, g, szabvanyok
parhuzamos tamogatasa

Wi-Fi Certified tanusitvany az dsszes wi-fi
atvitelben resztvev6 eszkozre

Wi-Fi Certified tanusitvany az osszes
wi-fi atvitelben resztvev6 eszkozre

Tobbfele tavmenedzsment Iehetds6g (http
kotelezfi)

lobbfele tavmenedzsment lehetoseg
(http kotelezfi)

WPA, WPA2, WEP k6dolas tamogatasa

WPA, WPA2, WEP kodolas
tamogatasa

VLAN, QoS tamogatas

VLAN, QoS tamogatas

WMM tamogatas (Wi-Fi Certified for WMM)

WMM tamogatas (Wi-Fi Certified for
WMM)
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