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si megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést meghatalmazás alapján
— a(z) összes közös ajánlattevő nevében Írja alá.

A közös ajánlattevők kijelentik, bogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemle
ges felelősséget vállalnak.

Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy Ismeri és a szerződés teljesítése során figyelem
be veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi jog
szabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a jelen szerződés L számú mellékleté
ben foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hivatko
zott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre’. A
jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja a jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen szerződés I. számú mellékletében meg-
határozott műszaki követelményeknek megfelelő termékeket.

2.2. A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Magyar Telekom Nyrt. cég-
név (székhely: 1013 Budapest, Krisztina Kit. 55.) teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen szerződés
hatálybalépését követő 25 munkanapon belül kell leszállitania és Vevőnek átadnia.

3.2 Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2015’ Konn rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének
megfelelően a 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
záró tanúsítvány (továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet
13. * (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatály
ba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1) bekezdésében meghatározott határidő lejár
tát követő napon. Vevő haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni a jelen pontban meg
határozott feltételek teljesüléséről.2

3.3 Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik. ha jelen szerződésben
meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4. A teljesítés helye

4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket Megrendelő 1106
Budapest. Matriódi út 6. szám alatt található telephelyére kell leszállítania.
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5. A teljesítés módja

5.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban, bontatlan gyári csomagolásban köteles leszállítani. Eladó köte
les a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

5.2. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni:
a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által

előírt tartozékokat is) és alkatrészt,
b) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot

(Így különösen kezdési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra
vonatkozó okmányokat), a műszaki leírást, valamint a műszaki dokumentációt

A b) pontban meghatározott dokumentumokat Eladó elektronikus úton is Vevő rendelkezésére
bocsáthatja. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni az átadott eszköz
gyári számát és a jótállás időtartamát.

5.3. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három inunkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az érte
sítési kötelezettség ehnulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállí
tást követő negyedik munkanapon kezdi meg. Á szállítás és az átvétel közötti időben a ter
mék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.4. Eladó az 5.3 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan, szer
keszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást,
melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
. termék megnevezése,
- termék gyári száma.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást
nem küldi meg Vevőnek.

5.5. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést. úgy Eladónak haladéktalanul Írásban értesítenie
kell a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is,
ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti
értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.6. Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés
nélkül is ismernie kell). jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedehne Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.7. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a kerelmegállapodásos közbe
szerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megne’ezett alvállalkozókat veheti igény
be.

5.8. Amenn\ ihen jelen szerződés teljesítése során lo’áhhi szakemberek. ahállalkozó bevonása ‚álik
szükségessé (ideért»e azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlatte\ő) alkalmasságának igazolásá
ban részt vett szakember, ahállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevo
nása), akkor ezen személy’alvá]lalkozó bevonására a Kht. 138, ~ (2) és (3) hekezdéseihen fog
taltak szerint kell eljárni, valamint a Kl\1 vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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5.9. Eladó felelősséget vállal, bogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvál
lalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

5.10. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Ha Eladó jelen szerződésben valamint a KM-ben szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.11. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhető
vé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.12. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól doku
mentumot, amely jelen szerződés 5. számú mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés saját forrás felhasználásával valósul meg.

6.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú melléklete
tartalmazza.

6.3. Eladót megillető díj teljes összege űelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú mellékle
tében meghatározott árak, egységárak alapján: 28.716.100,- Ft + közbeszerzési díj + AFA, azaz
huszonnyolcmillió-hétszáztizenhatezer-egyszáz forint ± közbeszerzési díj ± ÁFA.

6.4. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladó-
nál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.3 pontban meghatározott nettó ár különösen
(termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás
költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat,
de nem tartalmazza — sem termékek sem a szolgáltatások esetén — az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános
forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± Afa. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón
keresztül fizeti meg.

6.5. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (6.3 pont) túl további díjazás, költségtérítés,
vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen
szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők. azok sem
milyen jogcímen nem emelhetők.

7. Fizetési feltételek

7.1. A Ve\ ő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem meg
engedett.

7.2. Eladó a jelen szerződés 6.3. pont jáhan meghatározott díjra a szám” itelről szóló 2000. é~ i C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt teljesíté
sét követően jogosult. amit az Eladó a Ve’ő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapián.
annak kiállítását követően állít ki. és azzal eg) üti n’ újt he a Ve~ őnek. A számlán csak a KM ha
táha alá tartozó termékek szerepelhetnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről eg’ számla kiállí
tására jogosult.
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7.3. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesí
tést Igazoló Bizonylat.

7.4. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

7.5. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,

VTSZ!SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot
valamint fizetési határidőként 30 napot,

b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

(Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

7.6. A Vevő a Kbt. 135. ~ (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdése előírásaival
összhangban a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklarnáció Ideje.

7.7. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul érte
síteni.

7.8. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, ak
kor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.10. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a
7.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb — jelen szerződésben szabá
lyozott okból — nem fogadható be.

7.11. Eladó nem fizet, Illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jővedelmének csökkentésére al
kahnasak.

7.12. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik sze
mél3rne.

7,13. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. Átadás-átvétetre vonatkozó előírások

8.1 Ve’ ő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében a teljesítés hel\én veszi át hétfőtől-esiitörtökig 8:00-14:00 óra között. pénteken 8:00-
12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja
lea termékeket. Ve’ő azok átvételét a kö’eikező munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállí
tás és az átvétel közötti időben a termékek) őrzéséről Eladó kőhségére és ‚eszél\ére Vevő
gondoskodik.

8.2 Az át\étel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a jelen szerződés 5.4
pontja szerinti kimutatást. Az át» étel inegkezdésének fl~ltétele az előzőekhen meghatározott do-
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kumentum átadása.

8.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállitott mennyiség megegyezik-e a száHítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
b) Eladójelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-ejelen szerződés 5.2 a) pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.2 b) pontjában meghatározott dokumentumokat

átadta-e Vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét.

8.4 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint
jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek
bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírások

nak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta átjelen szerződés 5.2 a) pontjá

ban előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta átjeleri szerződés 5.2 b) pontjá

ban meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus
elérési helyét sem.

8.5 Áz átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amely(ek)nek átvételét Vevő

megtagadta,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- Eladó képviselőjének az átvétel inegtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
- Felek képviselőinek aláírása.

8.6 Az átvétel mnegtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak 1; melyre a 8.1-8.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően alkal
inazni.

8.7 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következmé
nyeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával
élni. mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsít
ják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

8.8 Felek kijelentik. hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség köve
telményének figyelembevételével állapították meg.

9. Teijesítésigazolás

9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú mel
lékletében felsorolt valamennyi termék átadás—átvétele sikeresen lezárult.

9.2. Eladó a teljesítést kö’etően haladéktalanul köteles átadni Vető jelen szerződés 14.2 pontjában
meghatározott kép” iselöjének a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek
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átvételét igazoló szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő
kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelei) szerződés 3. számú melléklete
tartalmazza).

9.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó annak
kiállításához szükséges, a 9.2 pontban meghatározott dolcumenturno(ka)t nem vagy nem
teljeskörűen adja át.

10. Jótállás, jogszavatosság

10.1 Eladó jelen Szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást (garanciát)
vállal. Ajótállás kezdete a termék átvételének időpontja.

10.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződés-
szerű minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (techno
lógiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletben
meghatározott műszaki specifikációnak. A jótállás a rendeltetésszerű használat során bekövet
kezett minden hibára érvényes.

10.3 Vevő hibabejelentését munkanapokon 8:00-17:00 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek va
lamelyikén teheti meg:
E-mail cím:. TS_ugyfelkapcsolat~t-systems.hu.
Telefonszám:. 1400.
A hibabejelentést Eladónak 4 munlcaórán belül vissza kell igazolnia.

10.4 A hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— hibát bejelentő személy neve, beosztása,
— meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
— annak a helyszínnek a megadása, ahonnan a meghibásodott eszközt el kell szállítani ás

ahova a megjavított eszközt vissza kell szállítani (budapesti helyszín),
— hibajelenség leírása
— lubabejelentés száma.

10.5 Eladónak a hibabejelentést követően a meghibásodott eszközöket Vevővel egyeztetett időpont
ban el kell szállítania és saját telephelyén kell elvégezni a liibajavítását. A hiba bejelentésétől
számított 30 napon belül Eladónak a megjavitott eszközt vissza kell szállítania arra a telephely
re, ahonnan azt eredetileg elszállította.

10.6 Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 30 napon belül nem javítható, Eladó köteles
a meghibásodott termék helyett legalább a meghibásodott termékkel azonos specifikációjú, azo
nos gyártmányú Új terméket adni Vevőnek. A kicserélt új eszköz Vevő tulajdonába, a hibás esz
köz a Eladó tulajdonába kerül. Az Új eszköz jótállására jelen (10.) pont rendelkezéseit kell al
kalmazni.

10.7 A inegjavított eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át melynek során meggyöződik ar
ról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hihajavítás megtörténtét és a megjavított termék át
vételét Ve’ő a 10.8 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.

10.8 Vevő a hibajavításról munkalapot köteles felvenni. melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:
— a megjavított tennék azonosító adatai (típus, gyári szám. vonalkód szám). vagy azon icr—

inék azonosító adatai ‚tipus. gyári szám. vonalkód szám), amely helyett új termék kerül át
adásra, az új tennék azonosító adaiai (típus. gyári szán]) és a csere indoka.
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— aimak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
— hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
— hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
— meghibásodás oka,
— Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.

10.9 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján
számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélI hibás al
katrészek Eladó tulajdonába kerülnek.

10.10 Vevő - döntése szerint - a fent leírt, Eladó bevonásával történő hibajavítási folyamat helyett
jogosult a termékekre vonatkozó garanciát közvetlenül a gyártói szervizben érvényesíteni.

10.11 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelme
sen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvé
geztetni, melynek költségét Eladó viseli.

10.12 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget — így különösen a javí
tás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget — Eladó
viseli. A jótállás a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényes így,
jelen szerződés hatálya alatt jótállással kapcsolatos feladata teljesítéséért Eladó semmilyen díjat
nem számíthat fel.

10.13 Vevő ajelen szerződés keretében leszállított termékekben található szoftver licencekre (beleért
ve a szoftverek dokumentációját is) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű felhaszná
lási jogot szerez.

10.14 Eladó szavatolja, hogy a Jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben — jogosult és/vagy jogosított.
Eladó szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi
alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védje
gye), amely Vevőnek a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadá
lyozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen
szerződés inegszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszava
tossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkö
vetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést azonnali hatállyal jogosult felinondani.

10.15 Amennyiben harmadik személy olyan jogsértésből következően, amelyért Eladó felelős szaba
dalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve
egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni. Eladó pedig köteles a perbehívást
elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szaba
dalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továb
bá köteles megtéríteni Vevő minden olyan kárát, amely öl Eladó valóságnak nem megfelelő
jogszavatossági nyilatkozata miatt éri.

11’ Kötbér

11.1. Amenn\ ihen jelen szerződés 3.1 pontjáhan meghatározott határidő lejártáig olyan okból, ame
1’ ért felelős. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott \alamenn\ i terméket
nem adja M. Eladó - az erre okot adó körülmény jellegétöl (késedelem, hibás teljesítés vag\
meghiúsulás) Riggően — késedelmi, hibás teljesítési vagy ineghiúsulási köthér lizemésére köteles.
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11.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a késedelme
sen teljesített mennyiség nettó értéke.

11.3. A hibás teljesitési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a hibás teljesítés
11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési köt-
bér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

11.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal fel
mondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.5. Felek rögzítik, hogy figyelenimel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. szabályaii~ak betartásával.

11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedehni kötbér megfizetése nem mentesiti a teljesítés alól.

11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvénye
sítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés miatti köt-
bér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével ás kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen.
ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben,
d) Eladó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott kőle

lezet-tségét snját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.4. Ve\ő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felniondani vagy attól
elállni a Kbt. 143. ~ (I) bekezdésében szabályozott esetek va]amelyikének bekövetkezése ese
tén.

12.5. \e\ ő köteles — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatáll~al felniondani \agv attól
elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

12,6. Ve” 6 jogosult ás eg’ben köteles jelen szerződést azonnali hatáll”al f’elmondani a Khi. 143. ~ ~3)
hekezdéséhen meghatározon esetek “alamelvikének bekövetkezése esetén.
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12.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással tör
ténő megszűnését határozta el.

12.8. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli érte
sítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
szerződésben meghatározott fizetési kőtelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az ab
ban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésé
nek időpontja a felniondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

12.1O.Áz azonnali hatályú felmondás ajótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

13. Titoktartás

13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak meg
felelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges tartalmá
ról.

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hoz
hatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél
sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti
meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt litoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevő-
nek.

13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén Vevő jogo
sult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni Vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
f’elmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolaitartásra ki elölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jotlosu It
Neve: Jakubovics Zsolt
Beosztása: Mobileszköz támogató
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma; +36-1-795-3238
Mobiltelefon száma: +36-30-930-5302
e—mail címe: jakubovics.zsolt@nisz.hu
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Eladó részéről kapcsolattartásra Jogosult

14.2.

14.3. Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
jalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcso
lattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazoh telefax útján megküldött értesítés.

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá.
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás ér
kezett. A tértivevényes ajánlott postai kűldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesi
tettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. 1-Ia a kézbesítés azért volt eredmény
telen, inert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kerestejelzéssel érkezett vissza),
az iratot — az ellenkező bizon~ításáig — a postai kézhesítés második megkisérlésének napját kö

ető ötödik munkanapon kell kézbesítennek tekinteni.

14.6. Szerződő Felek necállapodnak. bogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel. \alainint a
jelen szerződés Inegszüntetésé’ cl kapcsolatos értesítések negküldésére veszik igénybe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézhestés kizárólag postai úton (térti\evénves aián
bit levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
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Neve: Lengyel Péter
Beosztása: vezető értékesítési menedzser
Levelezési címe: 1519 Budapest, RE: 320
Telefonszáma: +36 30 804-6243
Mobiltelefon száma: +3630 410-4819
e-mail címe: lengyel.peter~t-systems.hu

Jelei) szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolásárajogosult személy(ek) együttesen:

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult
Neve: Kopcsányi Tibor
Beosztása: Beszerzési ás logisztikai igazgató
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: ±36-1-795-7029
Mobiltelefon száma: +36-30-733-3544
e-mail címe: Kopcsanyi.Tibor~nisz,hu

es
Neve: Tóth Csaba
Beosztása: Ilálózatüzemeltetési igazgató
Levelezési címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Telefonszáma: ±36-1-795-7084
Mobiltelefon száma: +36-30-360-0001
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15. Vis Major

15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedeimes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elliáríthatatlanul olyan okból következnek
be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerzödésszerű teljesítését akadályoz
zák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, bogy ezen körülmények a jelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:
a) természeti katasztrófák (villámcsapás, fóldrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
1) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiornak közvetlen összeMggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefliggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymás
sal a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasí
tást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az
ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szerző
désszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll —

választása szerint —jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmonda
ni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése:

16.1. Felek kijelentik, bogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás. amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben Ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

16.2. Felek megállapodnak. hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb énénUe
lennek minősül (részleges érvénytelenség). a szerződés többi részét érvényesnek tekintik. ki\ é
ye, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.

16.3, Eladónak és a Ve’ őnek meg hell tennie mindent annak érdekében. hogy köz’ etlen tán’ alások
útján rendezzenek minden Ül’ an nézeteltérést agy ‚itát. amely közöttük a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tén” ről. akadál’ ozó körülmén’ ről a felek kőlcsönösen kö
telesek egymást írásban tájékoztatni.
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16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják’

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, bogy ugyanarmak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mon
dani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.

16.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.

16.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve airnak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.8. Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó erre vonatko
zó nyilatkozata jelen szerződéshez 4. számú mellékletként kerül csatolásra. Eladó tudomásul ve
szi, hogy a 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.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivat
kozott 1KM, továbbá az alábbi mellékletek:
I. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, ineirnyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
5. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól

Jelen szerződés 16 számozott poniból és 5 számozotl mellékletből áll, 5 egymással szó szerint min
denben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, I példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek. és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írtak alá.

2018-87-26
Dátum: Budapest. 2018 ..
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L számú meiléklet a . nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

1.1 Termékekkel kapcsolatos elvárások
Az összes leszállításra kerülő (rnegajánlott) mobiltelefonnak azonos típusúnak kell lennie.

Az ajánlatban az alábbi minimum műszaki feltételeknek megfelelő termékeknek „vagy azzal
egyenértékű” termékeknek kell szerepelniük:

Mobiltelefon — Samsung Galaxy Jő 2017 (SM-J53OFZKDXEH) vagy azzal egyenérté
Mi:

Az elvárt minimum követelmények (egyenértékűség minimális feltételei):
• Eszköz megnevezése: Android okostelefon
. Operációs rendszer: legalább Android ‘7.0 verziójú operációs rendszer, magyar

nyelvű, gyártó által biztosított Android upgrade lehetőség.
‘ Képernyő: minimum 720 x 1280 pixel felbontású minimum 5.2” képátlójú Super

AMOLED kijelző
‘ Kamera: Előlapi kamera minimum 13 megapixel felbontás, hátlapi kamera mini

mum 13 megapixel felbontású
. Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek: minimum Bluetooth 4.1, WIFI,

GSMJEDGE/3G/HSPA-i-, 4G/LTE
‘ Memória: minimum 16GB belső memória (ROM) és 2GB rendszer memória

(RAM)
‘ Processzor: minimum 8 magos CPU, 1.60Hz
‘ Akkumulátor kapacitás: minimum 3000 mAh
‘ Helymeghatározás: GPS vevő (A-GPS)
‘ Szín: sötét (fekete, sötétkék, sötétszürke)
‘ Tartozékok: Headset, EU töltő
‘ Régiókód: magyar vagy EU
‘ SIM kártya plusz niicroSD (min. 64GB) kártya kezelése

1.2 Jótállás

Nyertes Ájánlattevőnek jótáflást kell vállalnia a szállított termékekre vonatkozóan a termékek
átvételétöl a gyártó által biziosított. de minimum 12 hónapig az alábbi feltételeknek megfele
lően:

~ A meghibásodott termékeket Ajánlatkérő szakértői cserélik a felhasználóknál és a
meghibásodott termékeket tárolják. és a hibát bejelenlik Ajánlattevőnek.

Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően munkanapokon. 8-17 óra között telefonos
és email alapú csatornákat kell biztosítani a szállított termékekkel kapcsolatos hihahe
jelentések fogadására.
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E A hibabejelentéseket 4 munkaórán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé.

A meghibásodott termékeket Ajánlattevőnek el kell szállitania Ajánlatkérő budapesti
telephelyéről és a javítást saját telephelyén kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul
működő terméket Vissza kell szállítania Ajánlatkérő budapesti telephelyére. Amennyi
ben a termék 30 napon belül nem javítható, akkor legalább a meghibásodott termékkel
azonos specifikációjú, azonos gyártmányú Új termékkel kell pótolni az Ajánlatkérő ré
szére.

A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell len
nie a jótállásnak Úgy, bogy a későbbiekben semmilyen ellenszolgáltatási díj nem szá
mítható fel.



2. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

. . Egységárra .. . . .. .

M ennyise ~ Kozbeszerzesi Kozbeszerzesi
g, l{EF kód Termék (szolgáltatás) Nettó egységár lcöesenés díjjal növelt Nettó összár Közbeszerzési díjjal növelt

meitnyisé (Termékazonosító) megnevezése (Ft) díj (2 % nettó egységár (Ft) díj Összesen (Ft) nettó összár
gi egyseg (Ft)) (Ft) (Ft)

700 dh SAM GAL iS 2017 4BLK Sarnsung Galaxy 35 2017 41 023,- Ft 820,46 Ft 41 4843,46- Ft 28 716 100,- Ft 574 322,- Ft 29 290 422,- Ft(16GB, fekete)

Összesen ár (ÁFA nélküli): 28 716 100,- Ft 574 322,- Ft 29 290 422,- Ft
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3. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez

NISZ

75~i~i5

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült

1-lely: Dátum:
Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a Tm aláírója) (a TiBjóváhagyója)
Nemzeti Infokonrnmnikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott e~éb devizában Devizanem: j Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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4. számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdésében foglalt
feltételnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina ki-t. 55.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928
Adószám: 10773381-2-44
Képviseletében eljár: Balogh Attila és Barta László

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Magyar Telekom Nyit, a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja’2 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

2Ü18-ol-26
Budapest, 2pl8.0 ~

~ a0
~ a ‘2’)~-~-&~_ . -..

0?733~;~p 23 . . . . ‚ „

(cegjegyzesre jogosult va szabalyszeiuen

i ; meghatalmazott képv selő aláírása)

12 .‚ . .
3. ~ (I) E torveny alkalmazasaban

1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külf’rildi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyha
tósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvá
nosan működő részvénytársaság,

az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló tör
vény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adőilletőséggel, amellyel Magyaror
szágnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külmldi társaság
nak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyássat vagy szavazati
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ha), bb) és be) alpont
szerinti feltételek fennállnak;

az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
en) vezető tisztségviselői megismerhetök.
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselöi nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a

Gazdasági Együttmüködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerülésérőt szóló egyezménye van;
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5 számú melléklet
a nyilvántartási számú szerződéshez

M1E45910/A/5
Nyilatkozat Partner adatairól

Azonosító adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): Magyar
Magyar Telekoni Nyilvánosan Működő Telekom NyRt
Részvénytársaság
Cé2ie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
Cg. 01-10-041928

Adószám: 10773381-2-44 Uniós adószám: HU 10773381

Kapcsolattartó adatai

Név: Lengyel Péter Beosztás: vezető értékesítési menedzser

Telefonszám: 06 1 452 1400 E-mail cím: Iengyel.peter®t-systems.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):. Magyarország, 1013 Budapest, Krisztina lai. 55.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
Megrendelő partner esetében a következó’ket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, írónyítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1438 Budapest, Pf. 380.
Cégnév: Magyar Telekom Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: K&H Bank Zrt

Bankszárnla száma: 10201006-21512087 Bankszámla devizaneme; HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
kell beírni, amelyik sor vonatkozik a narinerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.~h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV-XVII. IGEN

fejezet, 169.~p,q,)]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
IGEN fejezet]: NEM VI. fejezet]: IGEN
Milyen tevékenység alapján: Epítési. Milyen tevékenység alapján:
szerelési munkák
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. to~~rvény]:
törvény]: NEM NEM NEM

Dátun

Cégszerű aláírás:
PH
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