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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint Ajánlatkérő ajánlatot kér „ArcGIS
desktop és szerver licencek követése és bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, amelynek
nyertesével adás-vételi szerződést kíván kötni.
Az Eljárást megindító felhívás és a Közbeszerzési dokumentumok együttesen tartalmazzák az
eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén az Eljárást
megindító felhívás előírásai az irányadók.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csendes Richárd, lajstromszám: 00015,
Csendes Consulting Zrt. ( Iroda: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B.ép. IV.em)
kozbeszerzes@csendesconsulting.hu, Tel.: +36-20-465-5362, Fax: +36-1-700-2293.
2. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
VISSZAVONÁSA
Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Eljárást Megindító Felhívásban és a Közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakat jogosult módosítani a Kbt.-ben foglaltak szerint. Ajánlatkérő a
módosításról írásban értesíti ajánlattevőt.
Ajánlatkérő az Eljárást Megindító Felhívást az ajánlattételi határidő lejáratáig visszavonhatja,
amiről az ajánlattételi határidő előtt közvetlenül írásban tájékoztatja ajánlattevőt a Kbt.-ben
foglaltak szerint.
3. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
Az eljárást megindító felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások,
pontosítások kizárólag az elektronikus közbeszerzési rendszeren (a továbbiakban EKR) keresztül
történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden gazdasági szereplő számára
hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy a gazdasági szereplő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció
tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és
meghatározásokat illetően további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe
véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, a
megvalósítandó feladatokkal, stb. kapcsolatban a gazdasági szereplőknek bármiféle kérdésük
merül fel, azt írásban tehetik fel az Ajánlatkérő számára.
A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben
válaszolja meg.
A kiegészítő tájékoztatás, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a
Dokumentáció részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára.
Kiegészítő tájékoztatást gazdasági szereplő a Kbt. 56. §-ában – a Kbt. 114. § (6) bekezdésére
tekintettel - foglaltak szerint kérhet az EKR rendszeren keresztül.
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A kiegészítő tájékoztatásra egyebekben a Kbt. 56. § és a Kbt. 114. § (6) bekezdése az irányadó.
4. AZ AJÁNLAT TARTALMA:
Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára – a következő iratokat kell
tartalmazni:
Melléklet a
Formanyomtatvány
ok között
—
—
EKR űrlap
EKR űrlap
EKR űrlap
EKR űrlap
—
—
—
EKR űrlap

1. sz. melléklet
2. sz. melléklet

Iratanyag megnevezése
Fedlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap– elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátva
Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66 § (2) bekezdés]
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
vonatkozásában
Nyilatkozat a kizáró okokról.
Az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása
hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult
ajánlattevő, aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája
Meghatalmazás (adott esetben)
Fordítás (adott esetben)
Nyilatkozat változásbejegyzésről. Ajánlattevőnek folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Nyilatkozat kizáró okokról
Ártáblázat (kereskedelmi és szakmai ajánlat)

5. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK
Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
6. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
7. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően,
kettő órával később kezdi meg. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi
úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az
elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)–(5) bekezdése szerinti adatokat az
EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok
az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
8. ÜZLETI TITOK VÉDELME
4

A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban, felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is)
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra
hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A
gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala
miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott
indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
Gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból
bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1) bekezdésben
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44. § (1)
bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt. 44. § (3)
bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak.
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül,
de az ezek alapjául szolgáló – a Kbt. 44. § (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk,
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az üzleti titoknak tartott információk, iratok harmadik
személyek (különösen más ajánlattevők, gazdasági szereplők) általi megismeréséért, amennyiben
ajánlattevő az üzleti titkot [Ptk. 2:47.§] tartalmazó iratokat ajánlatában nem elkülönített módon,
vagy úgy helyezi el, hogy azok tartalmaznak a fentiekben megjelölt információkat is.
Az üzleti titok védelmének és a fenti iratok üzleti titokká nyilvánításának részletes szabályait a
Kbt. 44. § tartalmazza.
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9. A SZÁMÍTÁSI HIBA JAVÍTÁSA
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (11) bekezdését azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy ha az ajánlatkérő az
ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a
javítás eredményeként meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak
javítására. A számítási hiba javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a
közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve
kiszámítja az összesített ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló –
adatot. Ha a számítási hiba javítását nem, vagy nem az előírt határidőben, vagy továbbra is
hibásan teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
10. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az Ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről szóló tájékoztatást az írásbeli összegezésnek
minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével
teljesíti.
Ha az Ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az ajánlattevőknek
az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön,
felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az
ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti
időpontjától számított 60 napot. Ha az ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha
valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejáratának eredeti
időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell
hagyni.
11. SZERZŐDÉSKÖTÉS
Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést az adott rész nyertes ajánlattevőjével kell
írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződés-tervezet és
ajánlat tartalmának megfelelően.
A szerződéskötés tervezett időpontja: legkorábban a Kbt. 131. § (6) és (8) bekezdése szerint.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye.
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell
teljesítenie.
A szerződést a szerződést kötő felek kizárólag írásban a Kbt. 141. §-ában meghatározott
szabályok figyelembevételével módosíthatják.
12. TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE ALAPJÁN
Pest Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 43-47.
Tel.: (1) 236-4146
E-mail: gyamhivatal@pest.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
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Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
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II. SZERZŐDÉS-TERVEZET
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)

Amely létrejött egyrészről a […]
Székhely:
[…]
Cégjegyzékszám:
[…]
Adószám:
[…]
Bankszámlaszám:
[…]
Képviseletében eljár:
[…]
mint eladó (a továbbiakban: Eladó),
másrészről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Székhely:
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Törzsszám:
598349
Adószám:
15598347-2-41
Képviseletében eljár:
……………………………
mint vevő (a továbbiakban: Vevő)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Előzmények
1.1. Vevő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: „Kbt.”) 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, „ArcGIS desktop és szerver
licencek követése és bővítése” tárgyban nemzeti eljárásrendben hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) folytatott le.
1.2. A közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő az Eladó lett. Felek a jelen szerződést (a
továbbiakban: ,,Szerződés”) a közbeszerzési eljárás alapján, az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a nyertes ajánlatban foglaltak figyelembe vételével
kötik.
2. A szerződés tárgya
2.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő részére jelen szerződésben meghatározott
feltételek mellett átadja az eljárást megindító felhívás ….. pontjában és az Eladó ajánlatában
meghatározott alábbi – a), b) és d) alpontok szerinti licencek esetében az 1 éves licenckövetést is
tartalmazó – térinformatikai licenckomponenseket:
a) 1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5,
b) 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5,
c) 1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2 core) 10.5,
d) 1 db ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5
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2.2. Eladó feladatait a jelen szerződés szerint köteles teljesíteni. A jelen szerződésben nem
szabályozott kérdésekben az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok az
irányadók. Ezen dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de
kétértelműség, eltérések és vita esetén a Szerződésben, valamint az Eljárást megindító felhívásban
foglaltak az irányadók.
3. A teljesítés helye és ideje
3.1. Eladó a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott térinformatikai
licenckomponenseket legkésőbb a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül
köteles elektronikusan átadni a Vevő részére, amelynek tényét a Felek külön átadás-átvételi
jegyzőkönyvben rögzítik. Eladó térinformatikai licenckomponensenként köteles a Vevő
rendelkezésére bocsájtani a licenc követést és bővítést igazoló licencigazolásokat és leírást a
szoftver használatáról. A jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott licenckövetés a
térinformatikai licenckomponensek átadásától terheli az Eladót.
3.2. Vevő a térinformatikai licenckomponensek átadása vonatkozásában előteljesítést elfogad.
3.3. A teljesítés helye: Vevő székhelye (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.)
4. A szerződés ellenértéke és fizetési feltételek
4.1. Eladó a jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott térinformatikai licenckomponensek,
valamint a 2.1. pont a), b) és d) alpontjaiban meghatározott licencek esetében az 1 éves
licenckövetés ellenértékeként összesen nettó […] Ft, +ÁFA, azaz nettó […] Ft+ ÁFA összegre
jogosult.
4.2. A 4.1. pontban meghatározott ellenérték kiegyenlítése a „Katasztrófa-kockázatértékelési
rendszer” című, KEHOP-1.1.0-15-2016-00003 azonosítószámú projekt keretéből,
utófinanszírozás formájában történik.
4.3. Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítésének elismeréséről legkésőbb a térinformatikai
licenckomponensek 3.1. pont szerinti átadástól számított 15 napon belül írásban nyilatkozik, a
Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően. A szakmai teljesítésigazolás kiállítására Vevő részéről
Kimás Ákos elnöki megbízott jogosult.
4.4. Eladó a 4.1. pont szerinti ellenértékről a 2.1. pontban meghatározott térinformatikai
licenckomponensek átadását követően, a Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján, a Kbt. 135. §
szerint jogosult számla kiállítására. A teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi. Eladó
tudomásul veszi, hogy az általa kibocsátandó számlának a mindenkor hatályos jogszabályokban
előírt formai és tartalmi követelményeknek meg kell felelnie.
4.5. Vevő az ellenértéket – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: „Ptk.”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint, a Kbt. 135. §
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figyelembevételével – az arról szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon
belül banki átutalással kerül egyenlíti ki az Eladó részére.
4.6. Vevő előleget nem biztosít.
4.7. Felek rögzítik, hogy Eladó a 4.1. pontban meghatározott ellenértéken felül a szerződés
teljesítéséhez kapcsolódóan a Vevővel szemben további díj és költségigénnyel nem léphet fel.
4.8. Eladó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé
teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

4.9. Vevő jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
4.10. Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi
kamatra jogosult.
4.11. Amennyiben Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Vevő a kötbér összegével
csökkentve fizeti ki az Eladó számláját, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra.
Kötbérfizetési kötelezettség esetén Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Vevő
követelését. Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül
megtagadja, Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből
eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat.
4.12. Vevő részéről a pénzügyi teljesítésigazolás kiállítására ……………………. jogosult. A
teljesítésigazolás kiállításának alapja a 4.3. pont szerinti szakmai teljesítésigazolás.
5. Szabadalmi és licenc jogok, jogszavatosság
5.1. Eladó szavatolja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szerzői és szabadalmi jogok birtokában
van, a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem
akadályozza, illetve korlátozza.

5.2. Amennyiben a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga
akadályozza, Vevő jogosult Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy
amennyiben ezt Eladó nem vállalja, Vevő eljárhat maga a tehermentesítés érdekében Eladó költségére,
illetve – amennyiben a fenti intézkedések nem vezetnek eredményre és harmadik személy joga a rendszer
használatát kizárja vagy akadályozza – a szerződést felmondhatja vagy alkalmazhatja a lehetetlenülés
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jogkövetkezményeit. Amennyiben Vevő a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza, akkor
meghiúsulási kötbérre jogosult.

5.3. Eladó szavatol azért, hogy az általa átadott térinformatikai licenckomponensek a jelen szerződésben
meghatározott követelményeknek megfelelnek, továbbá azért, hogy rendelkezik mindazon jogokkal,
amelyek jogszerű átadását lehetővé teszik.

5.4. Eladó szavatolja, hogy a leszállított és telepített szoftver jogtiszta (per-, teher- és igénymentes) és
vírusmentes.

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
6.1. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely akadályozza a
szerződés, vagy annak a határidőben történő teljesítését, az Eladó haladéktalanul köteles írásban
értesíteni Vevőt, megjelölve a késedelem okát és várható időtartamát.
6.2. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős, a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget
határidőben nem teljesíti, Vevő késedelmi kötbérre jogosult, azzal, hogy kötbért meghaladó kárát is
érvényesítheti. A késedelmi kötbér megfizetése, a kötbérigény érvényesítése nem mentesíti Eladót a
teljesítés alól. A késedelmes teljesítés jogkövetkezményei a határidőben történő teljesítés elmulasztásával
beállnak, függetlenül attól, hogy a Vevő az utólagos teljesítésre határidőt szab.
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem beálltától kezdődően késedelmes naponként a 4.1. pont szerinti
nettó ellenérték 1%-a.
Amennyiben Eladó késedelme a 20 napot meghaladja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely
alapján Vevő jogosult a szerződéstől elállni, továbbá a 6.4. pont szerinti meghiúsulási kötbérre jogosult.

6.3. Eladó a neki felróható hibás teljesítés esetén a hibát annak a Vevő általi jelzésétől számított 15 napon
belül köteles kijavítani, amely időtartamra Vevő a 6.2. pont szerinti késedelmi kötbérre jogosult.
Amennyiben Eladó a hibát a hiba jelzésétől számított 15 napon belül nem javítja ki, az súlyos
szerződésszegésnek minősül, a Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér mértéke a
4.1. pont szerinti nettó ellenérték 20%-ának.megfelelő összeg.

6.4. A teljesítés Eladó hibájából történő meghiúsulása, ellehetetlenülése esetén Vevő meghiúsulási kötbérre
jogosult, amelynek mértéke a 4.1 pont szerinti nettó ellenérték 20%-ának megfelelő összeg.

6.5. Vevő jogosult az Eladó által elismert esedékessé váló kötbér követelését az ellenérték összegébe
beszámítani. Amennyiben Vevőnek az Eladó nem teljesítése, vagy késedelmes teljesítése következtében
nem keletkezik fizetési kötelezettsége, úgy Vevő a kötbérről számlát állít ki, amelyet Eladó a számla
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles a Vevő részére kiegyenlíteni. Ugyanígy kell eljárni,
amennyiben a kötbér összege a kifizetendő ellenérték összegét meghaladja.
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6.6. Vevő a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait a Ptk. szabályai szerint
jogosult érvényesíteni.

6.7. Vevő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem
értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
7. Kapcsolattartás
7.1. Felek a szerződés teljesítése során együttműködésre és kölcsönös tájékoztatásra kötelesek.

7.2. Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban
kötelesek megküldeni a másik fél részére vagy személyes kézbesítéssel, vagy postai úton ajánlott
küldeményként, vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának személyes kézbesítés esetén a címzett fél
általi személyes átvétel időpontját, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a postára adást követő 5.
(ötödik) munkanapot, míg e-mailen történő értesítés esetén a címzett fél szerverére történő megérkezés
időpontját kell figyelembe venni.

7.3.

Vevő kapcsolattartója:
név:
tel. :
e-mail:

7.4.

Eladó kapcsolattartója:
név:
tel. :
e-mail:

7.5.
Jelen pontban meghatározott személyek vagy elérhetőségek változásáról a felek kötelesek
haladéktalanul írásban értesíteni egymást. A megjelölt személy akadályoztatása esetén a felek
haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni.
8. Szerződés megszüntetése
8.1.
Bármelyik fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani a másik fél
súlyos szerződésszegése esetén, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. A felmondás
feltétele, hogy az azt közlő fél írásban felszólította a másik felet a szerződésszegő magatartásának
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meghatározott időtartam alatt – legfeljebb a felszólítás kézhezvételétől számított 3 (három)
munkanapon belül – történő orvoslására, amely határidő eredménytelenül telt el.
8.2.

Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:
 az Eladó a teljesítési határidőt megelőzően, az indokok megjelölésével írásban jelzi, hogy
határidőben nem tud teljesíteni, azonban a Vevő által az utólagos teljesítésre írásban
szabott határidő eredménytelenül telt el,
 az Eladó a Szerződésben rögzített kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős ismételten
nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, vagy a teljesítést megtagadja,
 az Eladó fizetésképtelenné válik, csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele
szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit azzal, hogy az
1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdésének h) pontja alapján az adóssal kötött
szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással,
hogy az adós csődeljárást kezdeményezett vagy a fizetési haladék időtartama alatt
nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait.

8.3.
Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
8.4. Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést azonnali hatállyal felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.
 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
8.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 8.3. és 8.4. pont szerinti felmondása esetén az Eladó a Szerződés
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű ellenértékére jogosult.
8.6. Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

 feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
 az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy
 az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
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valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. Jelen szerződést a felek kizárólag írásban és a Kbt. 141. § előírásai alapján módosíthatják.

9.2. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek minősül, az
nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének érvénytelenségét. Felek kifejezett akarata az, hogy
ilyen esetekben a Szerződés egyéb rendelkezései érvényben maradjanak, és az érvénytelennek minősülő
rendelkezés helyébe érvényes rendelkezést iktatnak be, amennyiben ez az ügyleti akarat kinyilvánítása
szempontjából szükséges.

9.3. Jelen szerződés a felek aláírásának napján lép hatályba.
9.4. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális – közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Ptk. 6:116. § (2)
bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállalja, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára
vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés
rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.
9.5. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással tárgyalásos
úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezetne
eredményre, érdekeiket a magyar jog szabályai szerint bírósági úton érvényesítik, jogvitáikban a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el.
9.6. Eladó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Felek rögzítik, hogy az Eladó jelen
szerződés megkötésével egyidejűleg a Vevő rendelkezésre bocsátotta az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 55. § b) pontjában megjelölt adatokat. Eladó tudomásul veszi, hogy ezen adatokat a Vevő
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján a jelen szerződésből
származó követelések elévüléséig jogosult kezelni. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban
foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles Vevőt írásban
értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést
Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
9.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és a vonatkozó egyéb jogszabályok az
irányadóak.
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A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi
dokumentum, így különösen az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, az eljárás
során kiadott kiegészítő tájékoztatások, valamint az Eladó ajánlata.

A Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól
mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták 5 eredeti példányban,
amelyből 4 példány a Vevőt, 1 példány pedig az Eladót illet meg.

Kelt: Hely, év/hónap/nap
…………………………………………

…………………………………………

[…]Eladó
képviseli

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Vevő
képviseli

Pénzügyi ellenjegyző:
…………………………………………
Fekete László
gazdasági elnökhelyettes
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III. FORMANYOMTATVÁNYOK
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1. SZ. MELLÉKLET

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>)
ajánlattevő/  nyilatkozattételre jogosult képviselője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal által kiírt, „ArcGIS desktop és szerver licencek követése és bővítése” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt) 62.
§ (1) bekezdés g)-k); m) és q) pontjában foglalt kizáró okok.
…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)
……………………………
Cégszerű aláírás



A megfelelő aláhúzandó!
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2. SZ. MELLÉKLET

ÁRTÁBLÁZAT
Sorszám
1
2
3
4

Név
ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5
+ 1 év követés
ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5+ 1 év
követés
ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2
core) 10.5
ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5+
1 év követés

Mennyiség

Mértékegység

1

db

1

db

1

db

1

db

Nettó egységár
(Ft/db)

Nettó ajánlati ár összesen:
Az EKR rendszerben megadott felolvasólap formanyomtatványban a „Nettó ajánlati ár összesen”
sorban szereplő értéket kérjük megadni!
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Ft

IV. MŰSZAKI LEÍRÁS
Sorszám

Név

1

ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5
+ 1 év követés

2

ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5+ 1 év
követés

3

ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2
core) 10.5

4

ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5+
1 év követés

Mennyiség

Mértékegység

Műszaki leírás

db

Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles
környezet bővítése további környezettel + 1 év követés

1

db

Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS
for Server Enterprise Standard alapszoftver licenchez, + 1 év
követés

1

db

Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles
környezet bővítése két core licenccel

db

Éves alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS
Desktop Standard felhasználói alapszoftver licenchez + 1 év
követés

1

1
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