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amely létrejött:

- egyftszről Szamosszeg Község Onkormányzata (székhely: 4824. Szamosszeg,
Bercsényi Miklós u. 6. képviseletre jogosult: oláh Jrínos) a továbbiakban, mint
Megrendelő'

- másrészrőI a Log West Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Rákóczi u. 42., adőszáma:

25219735-2-09, képviseli: Stercel Károly - IJgyvezető) a továbbiakban' mint

Szái|ítőközött,

az alábbi feltételek szerint:

1.' Megrendelő Szamosszeg Község Onkormányzatz aszállítotőI az alábbi szátmítástechnikai

eszközöket rendeli meg az alábbipáIyázat keretében:

,,Csatlakozási konstrukciő az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez''

,oKÖFoP-1.2. 1-vEKoP_16" )

Számítástechnikai eszktizök:

4 db Ci3 számítógép konJígurdció:

o Alaplap GA HI 10M-S2H s I I 5 I HI 10 DDR4 USB3 HDMI DVI DSUB
o CPU Core i3 6100 3,7GHz 3MB LGAL15I BOKSZ
o DDR4 4Gb/2133MHz Kingston HyperX Fury Black
o HDD WD 500 GB blue
o Codagen ház 400w tápeglséggel
o Genius billentyűze| + egér KM-L30
o OEM Windows I0 Pro 64-bit HUN
o Office 2016 Home and Business HUN
o Avast Pro Antivírus ] user ] év
o Szünetmentestápegység

4 db Asus 21,5'VS228NE LED Full HD monitor

2 db DELL NB Vostro 3568 15.6" HD

o Intel Core i3-6100U (3M Cache, 2.30 GHz),
o Kijelző: ]5.6-inch HD (1366 x 768) Anti-Glare LED-Backlit Display + Integrated

Camera' Memória:4GB, ]6000MHz (lxaGB) , DDR4; upto 16GB,
o 500G8 HDD DVD-RI4/,
C VGA: Intel tÍireless 18]0 [802.1LAC + Bluetooth,



o Internal Hungarian Keyboard,
o Akkumulátor: 42 WHr, 4-Cell Battery (Integrated),

o Garancia: I évjogszabály szerint + 2 év gyártói szervizgarancia
. operációs rendszer:
o OEM Windows l0 Pro 64-bit HUN
. Office 2016 H&B HUN
o Avast Pro Antivírus ] user ] év

6 db Kúrtyaolvasó REINER SCT cyberJack RFID basis

I db Ricoh MP2014 multifunkciós eszkiiz

I db ZyXel switch G51900-24

1 db Rack szekrény 12a

A felek akként állapodnak meg, hogy a termékek véte|áráLt" a megrendelő a szállítő

szerződésszení teljesítését követően az alábbiak szerint egyenlíti ki:

A megrendelő részére, a száIlitő áItaI átadott alakszerű, a szémvitelről szóló jogszabályok

szerintkiállított számlaellenében, azátadásutánaszámlavégösszegét' 3.300.000,-Ft-ot,azaz:

Harommillió-háromszéuezer forintot átutalja a szélmla átvételétőI számított 8 banki

munkanapon belül.

A számla kiegyenlítéséig a fenti számítástechnikai eszkozok a Log West Kft. tulajdonát

képezik.

2., ASzáIIító a jelen szerződéstargyátképező termékeket 2016. december 31. napjáig átad1aa

megrendelő tészére.

3., A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a felek k<jzött brármely kérdésben vita

mertil fel, úgy megkísérlik azt békés úton megoldani. Ennek érdekében barmely fél egyeztetést

kezdeményhez a jeIen szerződésben foglalt valamely igényének érvényesítése végett.

4." Felek rögzitik, hogy a jelen szerződés módosítástára csak írásbeli alakban kerülhet sor, és a

me gállapodásban fo glalt valamennyi j o gnyilatkozat c sak írásbeli alakban érvényes.

5.' Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben nem rögzítettkérdésekben a hatályos

Ptk., valamint a szállítási szerződésre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell

alkalmazni.



Szerződő felek a jelen okiratot elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben

me ge gy ezőt helyb enh agy őIag é s c é g szení en aláírték.

A Felek a szerződést elolvastiák, és azt akaratukkal mindenben egyezőnek ismerik el.

Debrecen, 2016. december 19.
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Log West Kft.

Szállító


