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EGYEDI SZOLGÁLTATÁS! KERETSZERZÖDÉS 

1. számú módosítása 

amely létrejött egyrészről a 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
KEF azonosító: 18630 
székhelye: 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. 
cégj egyzék—száma: 01—09—269016 

adószáma: 10897706-2-42 

statisztikai számjel: 10897706-5814—1 13—01. 

pénzforgalmi jelzőszám: 10300002—20377199—00003285 
képviseletében eljár: Németh Balázs Sándor ügyvezető 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másfelől a 

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: ] 1 17 Budapest, Budafoki út 97. 

cégjegyzék-száma: 01—09—461038 

adószáma: 12048898—2-43 

pénzforgalmi jelzőszám: 10300002—20378729— 00003285 
képviseletében eljár: Nemes Csaba Zsolt ügyvezető 

ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 1 1 17 Budapest, Budafoki út 97 

cégjegyzék—száma: 01-09—985624 

adószáma: 23940165—2—43 

pénzforgalmi jelzőszám: 10300002—10566859—49020012 
képviseletében eljár: Debrődy István György ügyvezető 

CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhelye: 1 1 19 Budapest, Fehérvári út 84/A 
cégj egyzék-száma: 01—10—049093 

adószáma: 25809772—2—43 

pénzforgalmi jelzőszám: 10103805-51054336—00000001 

képviseletében eljár: Horváth Barbara igazgatósági tag 

NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 1 152 Budapest, Telek utca 7—9. 

cégjegyzék-száma: 01—09—074755 

adószáma: 10507326—2—42 

pénzforgalmi jelzőszám: 11 100104—10507326—70000007 
képviseletében elj ár: Gombos Tibor Miklós ügyvezető 

Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhelye: 1 139 Budapest, Váci út 91. 

cégjegyzék—száma: 01 —10—049067 

adószáma: 25798555—2—41 

pénzforgalmi jelzőszám: l0918001—00000030—57750001 

képviseletében eljár: Teasdale Harold Róbert vezérigazgató 

Webstar Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság 
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székhelye: 7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. 
cégjegyzék-száma: 02-09-072399 

adószáma: 14273027-2-02 

pénzforgalmijelzőszám: 10700055—04737005—51100005 
képviseletében eljár: Bertók Attila ügyvezető 

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel. 

1. Előzmények 

1.1. A Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
105. § (2) bekezdés c) pontja alapján mint ajánlatkérő ,,IJ R próbaüzem támogatása, éles üzem 
indítása, üzemeltetés támogatás" tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le informatikai 
beszerzési igénye kielégítése érdekében. 

1.2. A közbeszerzési eljárás eredményeképp a Megrendelő a Szolgáltatóval 2020. március 23. 
napján egyedi szolgáltatási keretszerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött. 

1.3. Szolgáltató a Szerződés 3.2 a) pontja szerinti Fix Támogatási Keret terhére elvégzendő 
feladatait elvégezte. 

1.4. Megrendelő a Szerződés 32. b) pontja szerinti Opcionálisan Lehívható Keret terhére 

megrendelőket bocsátott ki, utolsó alkalommal 2020. október 31. napján. 

1.5. Felek megállapítják, hogy egyes 2020. október 31 . napján kibocsátott megrendelőkben foglalt 
feladatok Szolgáltató által határidőre történő teljesítését, illetve a már átadott szolgáltatások 
Megrendelő által történő teljes körű átvételét, ellenőrzését, és a teljesítés igazolását a 

járványügyi helyzettel összefüggő előre nem látható körülmények nem tették lehetővé, 

melyhez további időre van szüksége Megrendelőnek és Szolgáltatónak egyaránt 

1.6. Felek a fentiekre tekintettel a Szerződést a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal 
összhangban az alábbiakban részletezettek szerint módosítják. Felek e körben kijelentik, 
hogy 

- a jelen szerződésmódosítást olyan, a magyarországi járványügyi helyzettel, illetőleg 

annak változásaival kapcsolatos körülmények tették szükségessé, amelyeket sem a 

Megrendelő, sem a Szolgáltató nem láthatott előre a kellő gondosság mellett eljárva sem, 
továbbá 

a jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, így nem 
érinti annak tárgyát, típusát, konstrukcióját, és nem változnak a szerződéses feladatok 
sem, és 

— a Szerződés szerinti ellenénék sem változik. 

2. Módosuló rendelkezések 

A Szerződés 3.2. pontja b) és c) alpontjának megszövegezése az alábbi megszövegezésre 
módosul: 
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,,3.2. b) Jelen szerződés az 1. sz. mellékletben rögzített Opcionálisan Lehz'vhato' Keret 

tekintetében Megrendelő legkésőbb 2020. október 31. napjáig élhet lehívással Szolgáltató 
irányába. A Szolgáltató Opcionálísan Leht'vhato' Keret terhére elvégzendő feladatainak 
teljeskörű teljesítésére kötbéres teljesítési határidő 2021 . február 28. napjáig terjedhet. 

3.2 c) Jelen szerződés a felek jelen szerződésből folyó szolgáltatáxaik teljesítésével szűnik 

meg, független ül attól, hogy a keretösszegből mekkora összeg került felhasználásra. A jelen 
szerződés megszűnésének időpontját - annak bekövetkezését követő 30 (harminc) napon 
belül - a felek közös nyilatkozatban állapítják meg. Felek a félreértések elkerülése 

érdekében rögzítik, hogy a szerződés megszűnésétől függetlenül mindazon kötelezettségek 
továbbra is érvényben maradnak, melyek vonatkozásában a jelen szerződés, a KM, vagy az 
irányadó jogszabályok így rendelkeznek.

" 

3. Záró rendelkezések 

3.1. A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései Változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. A jelen módosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azzal 
együtt érvényes. 

3.2. Jelen szerződésmódosítás a Felek általi aláírás napján hatályba lép. Amennyiben a Felek 
eltérő időpontban írják alá a jelen szerződésmódosítást, akkor az a később aláíró fél 

aláírásának napján lép hatályba. 

3.3. Jelen szerződésmódosítást a Felek az alulírott helyen és időpontban, elolvasás és az abban 

foglaltak megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezöt írják alá. A jelen 
Módosítás 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Megrendelőt, 2 példány a 

Szolgáltatót illeti meg( 

Dátum: Budapest, 2020. decemberig;§ Dátum: Budapest, 2020, december 
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a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. 
Magyar Közlöm/gabi es Miadó Kft. ügyvezetője 
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Oktató és Szolgáltató Kft, az ASH Szoftverház Kft., a 
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CompuTREND Zrt., a NADOR Rendszerház 
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Irodaautomatizálási Kft., a Symmetria Magyarország 
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