
 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott egyszerű 
közbeszerzési eljárás eredményeként 

egyrészről Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata (5741 Kétegyháza, Fő tér 9., adószáma: 
15343549-2-04, törzsszáma: 725118, képviseli Kalcsó Istvánné polgármester) mint megrendelő (a 
továbbiakban: Vevő), másrészről 

az Albacomp RI Rendszerintegrációs Korlátolt Felel ősségű Társaság (székhelye: 8000 
Székesfehérvár, Mártírok útja 9., cégjegyzék száma: 07-09-015199, adószáma: 14464401-2-07, 
bankszámlaszám: 10918001-00000036-73390010, képviseli Dr. Balázs Zoltán) mint vállalkozó (a 
továbbiakban Eladó , a továbbiakban együttesen: Felek ) között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Előzmények 
Vevő, mint ajánlatkérő a „TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében számítástechnikai 
eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárást 
folytatott le. Vevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azok elbírálását 
követően, nyertesként Eladót, mint összességében legkedvezőbb Ajánlattevőt kihirdette. 
 

2. A szerződés dokumentumai 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, – abban az esetben is, ha azok fizikailag 
nincsenek a szerződéshez csatolva – azzal szerves egységet alkotnak az alábbi dokumentumok, 
amelyekkel a szerződés együtt értelmezendő: 

� közbeszerzési értesítőben megjelent ajánlattételi felhívás, 
� ajánlatkérési dokumentáció, valamennyi mellékletével együtt (Dokumentáció), 
� Eladó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (Ajánlat). 

 

3. A szerződés tárgya: 
Jelen szerződés aláírásával, a szerződésben foglaltak szerint Vevő megrendeli, Eladó vállalja az 
alább felsorolt és részletesen körülírt számítástechnikai eszközök (továbbiakban: Eszközök), 
valamint a kapcsolódó szoftverek leszállítását. 
TIOP támogatásból számítástechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:  
 
 

Termék Mennyiség 
(db) Eszközök specifikációja 

„Iskolai PC csomag”  
PC 21 Típus: Compaq 500B MT EU Business PC  

10/100 MB/s hálózati csatlakozás 
Intel Core 2 Duo 2,93 GHz 
Branded termék a gyártó által biztosított tápegység 
2 GB DDR3-es RAM 
20X DVD író +-RW 
320 GB HDD - 7200 rpm 8MB SATA II 
Nyelvi laborban használható mikrofonos fülhallgató (zajtompított) 
Optikai egér 
101 gombos magyar billentyűzet 
6 db USB csatlakozó 
Videokártya 256 MB Integrált 
Windows 7 Home (OEM) grafikus felületű operációs rendszerrel rendelkezik, 
továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, 
prezentáció) szoftverrel telepített. 



 
 

Monitor  21 Típus: Samsung E1920NW  
19”LCD TFT kijelző 
5 ms válaszidő 
Képlátószög 170/160° 
1440 X 900 pixel 

Tantermi csomag  
Interaktív 

tábla 
8 Típus: Promethean AB178 interaktív tábla + fix fali  konzol  

Speciális tollal vezérelhető felület. A tábla működését a tábla felületébe 
integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla 
aktív munkafelülete 
Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is 
2 db elemet és töltést nem igénylő vezeték nélküli toll a tábla vezérléséhez 
Aktív munkafelület 1614 x 1175 mm 
Tisztítható munkafelület (fehértáblához használt tollal írható és tisztítható) 
Gyárilag támogatott magyar nyelvű ActivInspire táblaszoftver 
Gyárilag támogatott szoftverfrissítés (központi honlapon elérhető verziók) 
Előadásszerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import, stb.), amely 
csatlakoztatott tábla nélkül is használható 
Többpontos kalibráció, 5 ponton 
Windows 7, Mac és Linux kompatibilitás 
Integrált tábla és projektorrögzítő faliállvány. Külön védőcsőben vezetett 
erős és gyengeáramú kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakozásának 
céljára integrált csatoló felülettel. A projektorkonzol szerkezetileg egy 
rendszert alkot a tábla fali rögzítésével. A projektor kábelezése a 
projektorkonzol belső részében vezetett. 
USB 2.0 csatlakozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás 
között 
Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási segédeszközök: 
Vonalszerkesztők, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (szerkeszthető kör, 
háromszög, négyzet, stb.) 
Oktatási célra használt háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla, 
hangjegytábla, stb.) 
Térképek, fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott 
vizuális elemek 
Oktatást segítő specifikus kisfilmek és animációk 
Mentési lehetőség a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf, tábla 
saját formátuma 
ActivInspire táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül is használható 
Beépített képernyő billentyűzet (gépelés közvetlenül a tábláról) 
Kézírás felismerés 
Táblára írt tartalom rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a 
táblára írt tartalom) 
Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok 
áthelyezhetősége jobb és bal oldalra, illetve alulra és felülre 
Magyar nyelvű súgó 

Notebook  8 Típus: HP 620 hordozható számítógép  
Intel Core 2 Duo T6670 processzor 2,2GHz 
2 GB DDR3 1066 MHz memória 
320 GB 7200rpm SATA 2,5” HDD 
15,6” LED HD 1366x768 
3 db USB 2.0 csatlakozó 
10/100 Mbit/s hálózati csatlakozó 
Wireles 802.11 b/g/n hálózati csatlakozó 
Beépített kamera 



 
 

8x DVD +/-RW Super Multi 
Intel GMA 4500MHD 384MB memória 
Windows 7 Professional operációs rendszerrel (OEM) rendelkezik, továbbá 
Office 2007 Professional irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 
Hordtáska 

Projektor 
(közeli 
mód) 

8 Típus: Benq MP772ST köz elvetít ő projektor  
Zajterhelés normál módban 32 dBa 
Natív XGA 1024x768 felbontás 
4:3 képarányú táblához 4:3 képarányú projektor 
Digitális keystone trapézkorrekció 
2500 ANSI lumen fényerő 
Kevesebb mint 100 cm vetítési távolság a megajánlott táblához igazítva 
Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség 
DLP szűrőmentes technológia 
7%-os külső offset: a projektor 1 méteres vetítetti kép esetén 7 cm 
magasságban helyezkedik el a kép tetejéhez képest 
Infra távirányító 
2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet 
Lopás elleni védelmet biztosító HW-es és szoftveres megoldással ellátott  
Készenléti fogyasztás: 1 W 
Lámpa élettartama normál üzemmódban 3000 óra 
3500:1 kontraszt 
A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül megoldott 
(érintésvédett megoldást biztosít) 
Integrált projektortartó állvánnyal rendelkező interaktív táblával kerül 
kihelyezésre 

Alkalmazás szerver csomag  
Alkalmazás 

szerver 
1 Típus: Fujitsu PY TX100S2/4xLFF + EATON UPS Protect ion Station 500 

DIN 
Quad-Core Xeon Intel® Xeon® X3430 2.40 GHz CPU 
4 GB RAM 
4 db HDD bővítőhely 
4 port SATA RAID 0/1 
2 db 500 GB SATA 3Gb/s 7.2k non hot pl 3.5” HDD 
2x10/100/1000 Ethernet 
DVD-RW mentőegység 
A megajánlott szerver szoftver illeszkedik a közoktatási intézmények által 
használt meglévő szoftverkörnyezethez. 
500 VA szünetmentes tápegység 

Szerver 
szoftver 

1 Típus: Windows Server Standard 2008R 2 
Tartalmazza a fájlszerver és webszerver (IIS7) funkciót 
Tartalmazza a tűzfalat és a tartalomszűrést (ISAPI filters) 
Ügyfélhozzáférési licencek a felhasználószámhoz igazítottan 
Licencigazolás a jogszerű felhasználásról 
Munkaállomás oldali és szerver-oldali telepítő CD-k 
Telepítéshez szükséges CD-kulcsok 
Központi, online frissítés 
A szoftver kompatibilis az iskola meglévő kliens oldali operációs 
rendszerével és alkalmazás szoftvereivel. 

Szavazó csomag  
Szavazógép 

szett 
1 Típus: Interwrite CPS 30 RF  

32 db-os szett 
Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között 



 
 

Két irányú kommunikáció; alfanumerikus többsoros kijelző a kézikészüléken 
Táblafüggetlen működési mód 
Gyárilag támogatott magyar nyelvű Response installációs szoftver 
Gyors osztálynévsor meghatározás és import külső adatbázisból 
Gyártó által támogatott kérdéskészítő, feleltető, kiértékelő szoftver grafikus 
megjeleníthetőséggel 
Névre szólóan lehet személyhez rendelni, ugyanakkor támogatja az anonim 
használatot is 
Magyar nyelvű Response kérdéskészítő szoftver 
Szabadon bővíthető rendszer 
A kiértékelés eredményeinek szabványos adatformátumban történő 
megjelenítése (pl. pdf, xls) 

WIFI csomag  
WIFI 

csomag 
3 Típus: D -Link DWL -2100AP 

IEEE 802.11 b, g, szabványok párhuzamos támogatása 
Wi-Fi Certified tanúsítvány az összes wi-fi átvitelben résztvevő eszközre 
Többféle távmenedzsment lehetőség (http, https) 
WPA, WPA2, WEP kódolás támogatása 
VLAN, QoS támogatás 
WMM támogatás (Wi-Fi Certified for WMM) 
WDS 

Speciális igény ű informatikai fejlesztés eszközei (SNI eszközök):  
SNI I. 1 Típus: Interwrite CPS 30 RF  

Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között 
Táblafüggetlen működési mód 
Gyárilag támogatott magyar nyelvű Response installációs szoftver 
32 db-os szett 
Magyar nyelvű Response kérdéskészítő szoftver 
Szabadon bővíthető rendszer 

SNI II. 1 Típus: HP 620 hordozható számítógép  
Intel Core 2 Duo T6670 processzor 2,2 GHz 
2 GB DDR3 1066 MHz memória 
320 GB 7200rpm SATA 2,5” HDD 
15,6” LED HD 1366x768 
3db USB 2.0 csatlakozó 
10/100 Mbit/s hálózati csatlakozó 
Wireles 802.11 b/g/n hálózati csatlakozó 
8x DVD +/-RW Super Multi 
Intel GMA 4500MHD 384MB memória 
Windows 7 Professional operációs rendszerrel (OEM) rendelkezik, továbbá 
Office 2007 Professional irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, 
táblázatkezelés, prezentáció) szoftverrel telepített. 
hordtáska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. A fizetend ő ellenérték 

Eladó az Eszközök szállítását az alábbiakban megadott árakon teljesíti:  
 
 

Eszköz 
megnevezése 

Eszközök 
darabszáma  Nettó egységár ÁFA (25 %) Bruttó ár 

összesen 
Iskolai PC csomag 21 135 000 Ft 33 750 Ft 3 543 750 Ft 
Tantermi csomag 8 632 600 Ft 158 150 Ft 6 326 000 Ft 
Alkalmazás szerver 1 272 000 Ft 68 000 Ft 340 000 Ft 
Szerver szoftver 1 44 000 Ft 11 000 Ft 55 000 Ft 
Szavazó csomag 1 256 000 Ft 64 000 Ft 320 000 Ft 
Wifi csomag 3 14 000 Ft 3 500 Ft 52 500 Ft 
SNI I. csomag 1 304 000 Ft 76 000 Ft 380 000 Ft 
SNI II. csomag 1 270 000 Ft 67 500 Ft 337 500 Ft 

Vételár összesen: 11 354 750 Ft 

 
 

5. Fizetési feltételek 

a) Vevő előleget és rész-számlázási lehetőséget nem biztosít. 

b) A szállítói finanszírozás alapján a támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő 
kifizetéssel történik. 

c) A számla benyújtásának feltétele az Eszközök hiánytalan leszállításának, beüzemelésének és 
kifogásmentes átadás-átvételének megtörténte. 

d) A számla kifizetése az Eladónak a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való 
teljesítésétől számítva a Kbt 305. §-ban foglaltak szerint, átutalással történik a hatályos 
jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a hatályos Támogatói Okiratnak megfelelően. 

e) Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő kifizetést a 2003. évi. XCII törvény 36/A. §-ban foglaltak 
betartásával teljesít. 

 

6. Jótállás és szavatosság 

a) Eladó az eszközök leszállításának időpontjától kezdődően azok zavartalan, hibátlan 
működéséért, az interaktív táblára vonatkozóan 5 év teljes körű jótállást vállal, minden további 
eszközre vonatkozóan a vállalt teljes körű jótállás időtartama 3 év. 

b) Eladó köteles Vevő írásban (levél, e-mail, fax) történő jótállási igénybejelentésétől számított 16 
órán belül az Eszközök meghibásodásának okát megvizsgálni és megkezdeni annak 
elhárítását. Amennyiben a hiba a bejelentéstől számított 24 órán belül nem hárítható el, Eladó a 
javítás idejére köteles cserekészüléket biztosítani Vevő számára. 

c) A jótállás során kicserélésre kerülő Eszközökre, illetve azok alkatrészeire vonatkozóan a 
kicserélés időpontjával a jótállási kötelezettség újra kezdődik. 

d) A jótállás keretében végzett hibaelhárításért Eladó ellenszolgáltatást és költségtérítést nem 
kérhet. 

 

7. Kötbér. 

a) Késedelmi kötbér 

� Amennyiben Eladó szállítási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, akkor a 
késedelmes teljesítéssel érintett mennyiség (nettó) összértéke után naponta 1 % késedelmi 
kötbért köteles Vevő számára megfizetni. 

� A késedelmi kötbér összegét a Vevő jogosult a benyújtott számla összegéből levonni. 



 
 

 
8. Felek jogai és kötelezettségei 

a) Eladó az Eszközöket köteles Vevő által megjelölt helyszínekre, legkésőbb 2011. 01. 31. napjáig 
leszállítani és azokat Vevő számára jelen szerződésben meghatározott módon átadni. 

b) A szállítás pontos időpontjáról Eladó köteles Vevőt legalább 2 munkanappal korábban 
értesíteni. 

c) Eladó az Eszközöket sértetlen csomagolásban, kifogástalan minőségben, lényeges 
tulajdonságaira és üzemeltetésével kapcsolatos követelményekre vonatkozó írásos 
dokumentációval köteles átadni Vevőnek. 

d) Eladó szavatol azért, hogy az Eszközök megfelelnek a Felhívás, a Dokumentáció, az Ajánlat, 
valamint jelen szerződés feltételeinek és rendeltetésszerű használatra minden további feltétel 
nélkül alkalmasak. 

e) Felek az Eszközök leszállítását követően átadás-átvételi eljárást tartanak, mely során Vevő 
köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e.  

� Eladó és Vevő az Eszközök sértetlen csomagolásának és a mennyiségének ellenőrzését 
követően valamennyi Eszközt egyenként és rendszerbe kapcsolva kipróbálnak.  

� Az ellenőrzés és kipróbálás eredményétől függően Eladó átadja, Vevő átveszi azokat.  
� Az átadás-átvételi eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

f) Vevő az Eszközöket, amennyiben azok megfelelnek a Felhívás, a Dokumentáció, az Ajánlat, 
valamint jelen szerződés feltételeinek, köteles átvenni. 

 

9. Záró rendelkezések 

a) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 
kapcsolatos ellentmondás esetén a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyéb vonatkozó 
jogszabályok előírásai az irányadók. 

b) A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban békés úton nem rendezhető, a Kbt. 316. § (2) 
bekezdése szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a Gyulai Városi Bíróság, illetve a 
Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

c) E szerződés négy példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírásukkal megerősítenek 

 

 
 
Kétegyháza, 2011. január 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________  ________________________________ 
Kétegyháza Nagyközség  Önkormányzata   Albacomp RI Kft. 

Vevő  képviseletében  Eladó  képviseletében 
Kalcsó Istvánné       dr. Medgyaszai László   Dr. Balázs Zoltán 

polgármester jegyző  ügyvezető igazgató 
 
   
 
  


