
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2., 
képviselő: Csontosné Maleczki Ilona mb. igazgató, számlázási cím: Móricz Zsigmond Megyei 
és Városi Könyvtár ( 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. számlaszám: 11744003-15403313- 
00000000), mint vevő 
másrészről a
Compose-IT Informatikai Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9., képviselő: 
Gyurcsán Gábor, cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-075973, adószáma: 22690685-2-15
bankszámlaszáma: 61200412-10046838-00000000), mint eladó 
szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya:
Felek előrebocsátják, hogy a Vevő a jelen szerződés tárgyát képező számítástechnikai eszközök 
beszerzésére közbeszerzési eljárást folytatott le.

A közbeszerzési eljárás eredményeként a felek megállapodnak abban, hogy eladó eladja, vevő 
megvásárolja közbeszerzési eljárás alapján az alábbi számítástechnikai eszközöket az eladó 
által a közbeszerzési eljárásban meghatározott áron:

Beszerzendő eszközök
Eszköz megnevezése Darabszám
Lenovo Ideacentre c460 51
Dell Inspiron 3542 (15 3000 Black) 4
Dell Vostro 5470 notebook 4
Synology RackStation RS2414RP+ 12 x Totál Bays NAS Server 1
Western Digital RE Enterprise 4TB 12
APC Smart-UPS 1500 (rackmount) 1

A számítástechnikai eszközöket teljesítési helyre történő szállításának (Nyíregyháza, Szabadság 
tér 2.) költsége az eladót terheli. A számítástechnikai eszközök üzembe helyezése a vevő 
feladatát képezi.

Az eladó a számítástechnikai eszközök birtokba adásával egyidejűleg az eszközök birtokát is 
átruházza.

2. Teljesítés helye: Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

A teljesítés ideje: jelen szerződés megkötését követő 60 nap.

3. A szerződés ellenértéke;
A vevő teljesítés helyén lévő képviselője által kiállított un. Teljesítés igazolás átadását követően 
az ellenérték megfizetése az eladónak 61200412-10046838-00000000 sz. bankszámlájára való 
átutalással, az eladó által a kiszállításokat követően kiállított számlájának a vevőhöz érkezésétől 
számított 30 napon belül történik.

4. Szerződésszegésért való felelősség:
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a. ) Az eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult, amennyiben a vevő a 2. pontban 
meghatározott időpontot követően az ellenszolgáltatás megfizetésével késedelembe esik.

b. ) Az Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott teljesítési 
határidőt elmulaszja, a vevő jogosult napi 50.000 Ft összegű késedelmi kötbért fizetni. Ez 
esetben a vevő jogosult követelni a kötbért meghaladó kárát is.

5. Jótállás

Az eladó a jótállás 3 éves időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért, melynek 
keretében a vevő által jelzett meghibásodás kijavítására köteles. Az eladó mentesül a jótállási 
kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Az eladó kötelezettségének a vevő 
felhívására 2 munkanapon belül köteles eleget tenni.

6. Kötelező rendelkezés

A vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -  ha
a) az eladó társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem 
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) az eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel 
meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Az eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56.*§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, illetve a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
vevő számára megismerhetővé teszi és a fentiek szerinti ügyletekről a vevőt haladéktalanul 
értesíti.

7. Egyéb feltételek:
a) A szerződő felek a szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk-nak adásvételi 

szerződésre vonatkozó rendelkezéseit tekintik iránymutatónak és a békésen nem 
rendezett ügyek tekintetében a Nyíregyházi Járásbíróság és a Nyíregyházi Törvényszék 
illetékességét fogadják el.

b) Eladó ezennel nyilatkozik, hogy tudomással bír arról, hogy a Vevő a beszerzés 
támogatására nyertes pályázattal rendelkezik, mely tényre figyelemmel Eladó tudomásul 
veszi, hogy köteles a támogatási feltételeket betartani, ill. a jelen szerződés tartalmát 
érintő támogatási feltételeket tudomásul venni.

c) Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 
írták alá.

d) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
valamennyi irat, így különösen a vevő ajánlattételi felhívása, dokumentációja, valamint 
az eladó ajánlata.

Nyíregyháza, 2014. november 05.

COMpoip-IT Informatika' Kft



Adásvételi Szerződést Módosító Okirat

Amely létrejött egyrészről Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (4400 
Nyíregyháza, Szabadság tér 2., képviselő: Csontosné Maleczki Ilona mb. igazgató, számlázási 
cím: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár ( 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 
számlaszám: 11744003-15403313-00000000, mint vevő 
másrészről a
Compose-IT Informatikai Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szalag u. 4/9., képviselő: 
Gyurcsán Gábor, cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-075973, adószáma: 22690685-2-15
bankszámlaszáma: 61200412-10046838-00000000), mint eladó 
szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:

1M A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján 2014. november 5- 
én számítástechnikai eszközök beszerzésére adásvételi szerződést kötöttek. A szerződés 1. 
pontjában szereplő alábbi eszközt, és annak egységárát, és árát az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti eszköz:
LENOVO All in One PC IdeaCentre C460 n 21,5" FHD NON—Touch, Intel core i3—4130T 
(2,9GHz), 4GB DDR3, 1TB 5200RPM, DVD—RW, NV GF 800M 2G, Wireless magyar 
billentyűzet, egér, Win 8.1 HUN 64bit, fekete 
Nettó Egységár: 149.900 Ft, nettó ár: 7.644.900 Ft

Módosított eszköz:
LENOVO All in One PC IdeaCentre C460N+ 21,5" FHD NON—Touch, Intel core i3~ 
- 4160T (2,9GHz), 4GB DDR3, 1TB 720RPM, DVD—RW, NV GF 800M 2G, Wireless 

magyar billentyűzet, egér, Win 8.1 HUN 64bit, fekete 
Nettó Egységár: 157.395 Ft, nettó ár: 8.027.145 Ft

2., A módosítás indoka:
Műszaki tartalom változás amiatt vált szükségessé, mert a márka hivatalos disztribútora 
jelezte, hogy a felhívásban, illetve az ajánlatban megjelölt számítógép már nincs forgalomban 
Magyarországon, viszont az azt helyettesítő számítógép ára magasabb.

3., A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Szerződő felek a szerződést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2014. november 6. COMpOSe-IT Informatikai Kft. 
4 400 ^wegyWza, Szdog u • 4/?

i f b szóm: 2269068S-2-1S

Gyurcsán Gábor 
Compose-IT tjá(formatikai Kft.

Eladó


