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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS1
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027 1 83-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő
másrészről
Bravophonc Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u. 50-52.
Cégjegyzékszám. 01-09-968000
Adószám: 23489550-2-44
Bankszámlaszám: 11794008-20540979-00000000
Képviseletében elj ár: Ungurián László Gábor, ügyvezető
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1.
Szerződő felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési ~s Ellátási Főigazgatóság (KEF),
(továbbiakban: Beszerző) által a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és
önként csatlakozó intézmények részére “Mobilkésziilékek beszerzése” (TED 2017/5 160329954) tárgyban, uniós értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével indított nyílt
központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a
Beszerző és a Vevő között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
—

KM azonosítószáma: KMO1MTEL17
KM aláírásának dátuma: 2018. január 19.
KM időbeli hatálya: 2020. január 18.
1.2.
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem esatolt, előzmény központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első
részének közbeszerzési dokumentumai, a KM, valamint Eladó ajánlati kötöttséggel benyújtott
ajánlata. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a Műszaki leírást, a KM rendelkezéseit, Eladó
ajánlatát, a közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő
tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe venni.

‘A szerződés szövegében az alvállalkozóra, szervezetekre és szakemberekre vonatkozó rendelkezések abban az esetben
irányadók, amennyiben a teljesítésben alvállalkozó működik közre, illetve ajánlattevö ajánlatában szervezet, illetve szakember
került bemutatásra. Egyéb esetben az alvállalkozókra, illetve szervezetekre és szakemberekre vonatkozó rendelkezések a
szerződés alkalmazása, értelmezése során űgyelmen kívül hagya~&5ak
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1.3.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása ás a
kötelezettségek teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
6:61* (5) bekezdése szerint szokásjog ás üzleti gyakorlat alkalmazását.
1.4.
Eladó jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását
érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (]. számú melléklet) foglaltakat.
1.5.
Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény 8:1.* (1) 7.) pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.
1.6.
Vevő „Mobilkészü(ékek beszerzése a KÖFOP 3.2.9-16-2016-00001 projekt
keretében” tárgyban az 1.1. pontban rögzített Keretmegállapodás 2. része szerinti
közbeszerzési eljárást bonyolított le a verseny újranyitásával. A Keretmegállapodás 2. része
szerinti verseny újranyitásával lefolytatott közbeszerzési eljárás I. részében Eladó, mint
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Vevő 2018. május
22. napján megküldött összegezésében az Eladót nevezte meg az elj árás nyerteseként, amelyre
tekintettel Felek a jelen adásvételi szerződést kötik.
2.

A szerződés tárgya:

2.1.
A jelen adásvételi szerződés az előzményben rögzített KM eljárás 2. része
eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó
beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
-

2.2.
A szerződés I. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a Vevő megrendeli és
megveszi, az Eladó pedig eladja és határidőben leszállítja a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott 50 darab Apple Iphone 8 (mq6g2gh/a) mobilkészüléket a 3.
pontban foglaltaknak megfelelően.
2.3.
Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő Apple Iphone 8 (mq6g2gh/a)
mobilkészülékeket átvenni, és szerződésszerű teljesítése esetén a 6. pontban meghatározott
ellenértéküket megfizetni az Eladó részére.
3.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje és helye:

3.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás után lép hatályba.
3.2. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó jelen szerződés tárgyát képező mobiltelefonokat
a szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári napon belül köteles leszállítani a Vevő
részére.
3.3. Az Eladót a jelen szerződés tárgyát képező mobiltelefonok átadásának napjától a
szerződés 9. pontjában rögzített jótállási kötelezettségek terhelik.
3.4. A teljesítés helye: NISZ Zrt. 11106 Budapest, Maglódi út 6. szám alatti raktár.
3.5. A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a teljesítés helye módosulhat más, Budapest
közigazgatási határán belüli helyszínre. Vevő a teljesítés helyének módosulásáról írásban
2

tájékoztatja az Eladót. A felek rögzítik, hogy a raktár-változása esetén, a teljesítés helyének az
Új raktárt tekintik, külön szerződésmódosítás nélkül.

4.

A teljesítés módja

4.1. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik Jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
4.2. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó kötelessége, hogy ajelen szerződés tárgyát képező
mobiltelefonokat Új~ rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban
vonalkóddal ellátva köteles leszállítani.
Eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező mobiltelefonokat Úgy csomagolni, hogy a
szállítás során semmilyen sérülés ne érje azokat. Eladó köteles továbbá ajelen szerződés tárgyát
képező átadás-átvételi eljárás során szakmai átadót kijelölniibiztosítani.
4.2. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése
során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata
teljesítését, ezen körülményről, a késedelem okáról, valamint várható időtartamáról
haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az
akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell.
4.3. Eladó a Kbt. 65. ~ (7) bekezdése szerint a központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás 1. részben bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően,
valamint a Kbt. 65. ~ (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
illetve a teljesítésbe bevonni az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmasság igazolásához
bemutatott szervezeteket/személyeket.
4.4. A szakemberek rendelkezésre állására, illetve a releváns szakmai tapasztalatot igazoló
referenciákra vonatkozó követelmény teljesítése kapcsán, a Kbt. 65. *-ának (7) bekezdése
szerint bevont szervezet olyan mértékben köteles részt venni a szerződés, vagy a szerződés azon
részének teljesítésében, amely biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás,
illetve szakmai tapasztalat érvényesülését. A Kbt. 65. ~ (9) bek. alapján a releváns szakmai
tapasztalatot igazoló szervezet a fentieken túlmenően köteles ténylegesen részt venni a
szerződés teljesítésében.
4.5. Eladó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szervezetek helyett új szervezet
bevonása a Kbt. 138. ~-ában foglalt esetben és feltételek szerint valósulhat meg, ha Eladó e
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési elj árásban az adott szervezettel együtt
felelt meg.
4.6. Eladó által megnevezett, a KIvI megkötésekor már ismert alvállalkozók és szakemberek,
mint teljesítési segédek a KM 4. számú mellékletében kerültek felsorolásra.
4.7. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a KM 4. számú mellékletében nevesített
alvállalkozókon felül a szerződés teljesítésének időtartama alatt további alvállalkozókat
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bevonni. A további alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az
alvállalkozó teljesítésbe Való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (KEF), Valamint a Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó
nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során
ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, vagy az érintett
alvállalkozó nyilatkozatát arról benyújtani, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem
áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
4.8. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése
befejezésének az időpontját.
4.9. Az alkalmasság igazolásában részt vett alvállalkozó szerződés teljesítésében való
közreműködése megszűnése esetén Eladó a 4.8. pont szerinti bejelentésével együtt köteles
benyújtani a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (KEF), valamint a Vevő részére azokat
a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Eladó továbbra is megfelel a közbeszerzési
eljárásban előírt azon alkalmassági minimumkövetelménynek, amelynek azzal az
alvállalkozóval együtt felelt meg, akinek a szerződés teljesítésében való közreműködése
megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Eladó Új
alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 4.8. pont szerinti
adatokat/dokumentumokat is meg kell adnialcsatolnia kell.
4.10. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelik sem a
KM, semjelen szerződés módosítását, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. Eladó
felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.

—

—

4.11. Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte
volna. Az Eladó az alvállalkozói felróható magatartása által a Beszerzőnek vagy a Vevőnek
okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó nem teljesíthet
megrendelést illetve nem adhat ajánlatot.
4.12. Szerződő felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybe vétele vonatkozásában a KM VIII.
pontjában (Alvállalkozók, titoktartás, ellenőrzés) foglaltak jelen szerződés teljesítése során is
irányadóak.
4.13. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Vevő számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel vagy
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
valamely feltétel.
4
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4.14. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Vevő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).
4.15. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
4.16. A Kbt. 139. ~ (1) alapján az Eladó személye csak akkor változhat meg, ha az Eladó
személyében bekövetkező jogutódlás az Eladó átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak
vagy ajogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás
eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teij es üzletág (a hozzá
tartozó szerződésekkel, eszközökkel és mtmkavállalókkal) nem gazdasági társaság jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység átruházásra kerül a
jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó f~zetésképtelenségi eljárás során kerül a
szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt
-

-

4.17. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.
5.

A szerződés tartalma:

Eladó jo~ai, kötelezettsé~ei:
5.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó által átadásra kerülő termékek kizárólag csak új, a
szállítást megelőzően sehol nem használt termékek lehetnek.
5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó számára az előteljesités lehetősége biztosított azzal,
hogy a szerződés tárgyát képező valamennyi mobilkészüléket egyszerre kell leszállítania.
5.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó köteles az előzőekben rögzített követelményeknek
megfelelő termékek szállítását a 3.6. pontban meghatározott hatáidőknek megfelelően, a
megadott telephelyre teljesítenie.

5.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező mobiltelefonok
műszaki követelményeivel kapcsolatos kötelezettségeit részletesen az 1. számú műszaki
melléklet tartalmazza.
5.5. Az Eladó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik.
—

-

5.6. Az Eladó felelős az általa nyújtott feladatvégzés szerződésszerűségéért és teljes körűségéért
valamint a szerződés teljesítése során köteles betartani a hatályos magyar jogszabályokat,
előírásokat, érvényes országos és ágazati szabványokat.
5
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Vevő jo2ai, kötelezettségei:
5.7. Vevő a szerződés teljesítési helyén biztosítja a szükséges mértékű bejutást Eladó
szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése céljából.
5.8. Vevő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésre
álló információt, dokumentációt, vagy egyéb anyagot átadni.
5.9. Vevő köteles a szerződés teljesítésének ellenőrzését elvégezni, és az eszközöket tételesen
átvenni.

5.10.

Vevő jogosult a rendelkezésre álló bármely eszközzel ellenőrizni, hogy a munkavégzés
során sérült-e a Vevő információbiztonsága.
5.11. Vevő szavatol azért, hogy az Eladó teljesítéséhez általa az Eladónak átadott
információk, adatok, tények, dokumentumok teljesek és a valóságnak megfelelnek.
-

6.

-

A fizetendő ellenérték

6.1. Szerződő felek rögzítik, hogy a tárgyi szerződés EU Alapokból finanszírozott.
Projekt címe: „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának
megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs
ellátásánál”
Projekt azonosító száma: KÖFOP-3 .2.916-2016-00001
Támogatás intenzitása: 100 %

6.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződés tárgyát képező eszközök egységárait a jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
Jelen szerződés ellenértéke (Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott alábbiakban
olvasható egységárak alapján) összesen 11.790.000,- Ft ± AFA, Tizenegymillió
hétszázkilencvenezer forint ± általános forgalmi adó.
Apple Iphone 8 készülék: 235.800.- Ft +AIa/db
6.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés
időtartama alatt kötöttnek tekintendőek, azok semmilyen jogcímen nem emelhetőek.
6.4. A 6.2 pontban meghatározott díj tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését (kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő
összes költséget: vám, adók, díjak, illetékek, egyéb ..stb), amelyeket Eladó jelen szerződés
6

/

teljesítésével kapcsolatban Vevő irányába érvényesíteni kíván, ezért Eladó jelen szerződés
teljesítéséért más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
6.5. A 6.2 pontban meghatározott díj nem tartalmazza a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési
díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 %
±ÁFA.
A közbeszerzési díj összege az Eladó által kiállítandó számlában külön sorban kerül
feltűntetésre, melyet Eladó a KM szerint továbbfizet a Beszerzőnek.
7.

Fizetési feltételek

7.1. Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

7.2. Eladó ajelen szerződés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított 1 db számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő
által aláírt TIB alapján, annak kiállítását követő 15 napon belül állít ki és azzal együtt nyújt be
Vevőnek. A számla mellékletét együttesen kell, hogy képezze a TIB és az átadás-átvételi
jegyzőkönyv egy-egy példánya. Számla kizárólag ezen eljárási rend alapján nyújtható be
Vevőnek, az ezen eljárási rendnek meg nem felelő számlát a Vevő jogosult visszaküldeni a
Szállítónak.
7.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a számla bruttó értéke a KÖFOP-3.2.9-16-2016-00001
azonosítószámú „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának
megőrzése az operatív programokat végrehajtók informatikai és infokommunikációs
ellátásánál” tárgyú kiemelt projekt terhére ún. utófinanszírozás keretében kerül az Eladónak
kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet előírásait is szem előtt tartva, banki átutalással kerül kifizetésre.

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. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
vállalkozási szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlán fel kell tüntetni az Európai Uniós projekt azonosító számát.
-

-

-

-

-

-
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7.6.
Eladó tudomásul veszi, hogy a számla értéke a számla Vevő általi kézhezvételét követő
30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre a Vevő által a jelen szerződésben és a Ptk.
6:130. *-ában részletezettek szerint. Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem
befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható, szabályszerűen kiállított számla
beérkezésének napjától számítódik.
7.7. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc)
naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
7.8. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

*

(1)

7.9. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
7.10. Vevő mentesül az késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól a számla értékének
megfizetése vonatkozásában, amennyiben Eladó a számlát nem a 7.5. pontban meghatározott
címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható
be.
—

7.11. A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó
előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.
7.12. Vevő nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefüggésben 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 jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
8. Szavatosság
8.1.
Eladó szavatosságot vállal azért, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek az
átadáskor megfelelnek jelen szerződésben és a vonatkozó j ogszabályokban, szabványokban
előírt feltételeknek és követelményeknek, valamint azért, hogy azok a rendeltetésszerű
használatra alkalmasak. Eladó jelen pontban meghatározott szavatosságvállalásának
valótlanságából a Vevőt érő minden kárt köteles megtéríteni.
8.2.
Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyanjoga, amely a Vevő
jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.
8.3.
Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, ajogosultságnak más részére
történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló
rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

-

8.4.
A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűnését
követően is terhelik. Ennek megsértése esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a
-
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meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett
jogosult felmondani.

-

a szerződést azomiali hatállyal

9. Jótállás
9.1.
Szerződő felek rögzítik, hogy a KM 4. pontjában rögzített, jótállásra vonatkozó
rendelkezései jelen adásvételi szerződésre is irányadóak.
9.2.
Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó a jelen szerződés tárgyát képező eszközökre
minimum 12 hónapig tartó teljeskörű magyarországi gyártói jótállást (garancia) vállal, melynek
kezdete a jelen szerződés tárgyát képező termék sikeresátadás-átvétel napjának időpontja.
9.3. A jótállás keretében kicserélt Új eszköz jótállására a jelen (9.) pont rendelkezésit kell
alkalmazni.
9.4. Szerződő felek rögzítik, hogy alkatrészesere esetén ajótállás keretében kicserélt alkatrész
jótállási ideje az irányadó szabályok alapján számítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék
hátralévő j ótállási ideje.
9.5. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállítási díjat, szállítási költséget
az Eladó viseli.
—

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
10.1. Amennyiben Eladó jelen szerződés alapján meghatározott határidőre vonatkozó
szerződéses kötelezettségét (termékek, hozzá tartozó dokumentumok átadása-átvétele)
késedelmesen teljesíti olyan okból, amelyért felelős, Úgy késedelmi kötbér fIzetésére köteles.
10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
10.3. A maximális késedelmi kötbér elérése esetén a Vevőnek jogában áll választása szerint
a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződést azonnali hatállyal
felmondani, vagy a szerződéstől elállni. Eladó tudomásul veszi, hogy a késedelmi kötbér
megfIzetése nem mentesíti a teljesítés alól.
—

—

10.4. Hibás teljesítésnek minősül, amikor Eladó a szerződéses kötelezettségének olyan okból,
amelyért felelős nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Ebben az esetben hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles.
10.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítésl-10. napja alatt napi 0,5%. a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
10.6. Jelen szerződés Eladónak felelősségi körébe eső meghiúsulása, nem teljesítése esetén
Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke, amennyiben a meghiúsulásra
az alapmennyiség esetén került sor, a teljes ellenszolgáltatási nettó értékének 25%-a. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt
9
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jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.
Szerződő felek rögzítik, hogy a meghiúsulási kötbér megüzetése nem zárja ki az Eladó
kártérítési felelősségét, melyért helytáHni tartozik.
10.7. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazható.
10.8. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. Vevő a kötbérigényről
kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét a fentiek szerint, a Kbt. 135. * (6) bekezdésében
foglaltak alapján jogosult beszámítani.
10.9. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megEzetése nem mentesíti a teljesítés alól.
11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
11.1. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag írásban módosíthatják.
11.2. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal
felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi és hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó valamely szerződésben meghatározott kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó
felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti,
—

—

11.3. Vevő a Kbt. 143. *-ának (1) bekezdésében meghatározott esetekben a szerződést
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint a szerződéstől elállhat.
11.4. Vevő köteles a szerződést a Kbt 143. ~ (2) bekezdés alapján azonnali hatállyal
felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
1 t.5. Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon,
egyéb esetben azonnali hatállyal
a Kbt. 143. ~ (3) bekezdésében meghatározott, jelen
szerződés 4.12. pontjában ismertetett esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani.
Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
—

—

11.6. Bármelyik Fél jogosult a szerződést ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszi, hogy Vevő a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben
azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási
eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő megszűnését határozta el
—

—
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valamint, abban az esetben, ha a szerződő fél olyan magatartást tanúsít, mely a további
együttműködést kizárja.
11.7. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével, azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő
különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása
ellenére, az abban megadott határidőig jogszerűtlenül nem tesz eleget.
11.8. Vevő tájékoztatja az Eladót arról, hogy a Kbt. 142. * alapján a Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az Eladó a szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb j ogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha
az Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta.
11.9. A Vevő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni az Eladó szerződéses
kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított megszegése esetén a
szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a
szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha az Eladó
szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés
lehetetlenülését okozta
11.10. A felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. Az azonnali hatályú felmondás
esetén a szerződés megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének
napja.

12. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
12.1.
-

-

-

-

Felek kijelentik, hogy:
Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik
személyekkel kötött szerződéseik megsértését.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról,
amely szerint jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik
személyek jogait sértené.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy
felszámolási eljárás, vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy olyan
hatósági vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben
megszabott kötelezettségei teljesítésében.

12.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.
13. Titoktartás
13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
It
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13.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra
hozatalát az arra illetékes megtiithatja.
13.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot
megőrizni, minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
13.4. Az Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
13.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket a Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
13.6. Eladó alkalmazottai és Eladói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni,
és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
13.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
az Eladó kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatj a ki.
13.8. Az Eladó és az Eladó által szerződésszerűen bevont alvállalkozó szakemberei
niunkavégzésük megkezdését megelőzően személyesen is kötelesek titoktartási nyilatkozatot
tenni (6. Számú melléklet).
14. Vis major
14.1. Nem tekinthető szerződésszegésnek, ha a késedelem vagy meghiúsulás vis maior
eredménye. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik,
amely az Eladó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen
esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások és szállítási embargó. A vis maiomak közvetlen összefflggésben kell állnia az
Eladó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással.
14.2. Vis maior esetén, amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak
tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és
meg kell keresnie minden ésszerű altematív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem
gátol.
14.3. A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.
Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon,
hogy az Eladóhoz erről írásos értesítést küld.
15. Kapcsolattartás, értesítések
15.1.

Ajelen szerződés teljesítése során a felek részéről kapcsolattartásra jogosult:
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a) Vevő részéről:
Név: Sásdi Bence
Beosztás: projektkoordinátor
Telefonszám: ±3618967468
Mobiltelefon szám: ±36309555004
E-mail cím: sasdi.bence(~nisz.hu
és
Vevő részéről:
Név: Jakubovics Zsolt
Beosztás: mobil eszköz támogató
Telefonszám: ±3617953238
Mobiltelefon szám: ±36309305302
E-mail cím: jakubovics.zsolt(~nisz.hu

b) Eladó részéről:
Név: Papp Róbert
Beosztás: közbeszerzési referens
Telefonszám: ±3620 934 1151
Mobiltelefon szám: ±3620934 1151
E-mail cím: kozbeszerzes@bravophone.com

15.2.

Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására együttesen jogosult személyek:
Név: Sásdi Bence
Beosztás: projektkoordinátor
Telefonszám: ±3618967468
Mobiltelefon szám: ±36309555004
E-mail cím: sasdi.bence(~nisz.hu

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott
kapcsolattartój aiteljesítésigazolój a személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódositást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni. A kapcsolattartó/teij esítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik
Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést
(továbbiakban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű
rnegküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

-

-

—

15.5. 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 érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
13
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megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem
kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

15.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton
(tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
16. A szerződés tartalmának értelmezése, egyéb rendelkezések
16.1. Az Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
16.2. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.3. Amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
16.4. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
16.5. 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.
16.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá a magyarjog különös tekintettel a polgári törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadók.
—

—

16.7. Ajelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják
el.
16.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog,jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról
is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz
kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli
nyilatkozat esetén érvényes.
16.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése
kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező
14
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hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a megsértett szerződéses
rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen a szerződés
módosítása nélkül
a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy
közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá ha valamely kötelezően alkalmazandó
jogszabály akként rendelkezik, hogy szerződés részét képezi és ajelen szerződés szövegszerűen
nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül,
különösen szerződés módosítás nélkül ajelen szerződés részét képezi.
—

—

Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 3 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap.
Jelen szerződést Felek elolvastak, niegértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet
számú melléklet

Műszaki leírás
Ajánlattételi lap ajánlati ár részletezése
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
A Kbt. 125. * (7) bekezdése szerinti meghatalmazás2
Titoktartási nyilatkozat
—

A szerződést a felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt 5 (Öt) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Dátum:~-~WSÍ, 2OA$~.Q?

~.

Szabo Attila Zoltan
vezérigazgató
NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Vevő

Bravophone Korlátolt Felelősségű
Társaság
Elac~’\

~

-

)

\‘

C

Kizárólag abban azesetben lesz a szerződés része, ha Eladó külíbidi adóilletőségü
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Műszaki leírás

A beszerzés tárgya
1. részajánlat:

1. típusú mobiltelefon, felsővezetői kategória

Mobiltelefon

—

Apple iPhone 8 (mq6g2ghla), vagy azzal egyenértékű

beszerzendő meimyiség 50 db
1. részajánlat: 1. típusú mobiltelefon, felsővezetői kate2ória
BESZERZENDŐ MENNYISÉG: 50 DB,
az alábbi specUikáció szerint
Mobiltelefon

—

Apple iPhone 8 (mq6g2gh/a), vagy azzal egyenértékű.

Az elvárt minimum követelmények (egyenértékűség minimális feltételei):

.

Eszköz megnevezése: Okostelefon

.

Operációs rendszer: legalább lOS 11 verziójú operációs rendszer, magyar nyelvű, gyártó
által
biztosított Software upgrade lehetőség.

.

Képernyő: minimum 750 x 1334 pixel felbontású minimum 4.7” képátlójú IPS-LCD

kijelző
.

Kamera: Előlapi kamera minimum 7 megapixel felbontás, hátlapi kamera minimum 12
megapixel felbontású

.

Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek: minimum Bluetooth 5.0, WIFI,
GSM/EDGE/3 G/HSPA±, 4G/LTE

.

Memória: minimum 64GB belső memória (ROM) és 2GB rendszer memória (RAM)

.

Processzor: minimum 6 magos CPU

‘

Akkumulátor kapacitás: minimum 1800 mAh

‘

Qi vezeték nélküli töltés

.

Helymeghatározás: UPS vevő (A-UPS)

•

Szín: sötét (fekete, sötétszürke)

•

Tartozékok: Headset, EU töltő

.

Régiókód: magyar vagy EU

A teljesítés határideje:
A szerződés hatályba lépését követően 30 napon belül.
A teljesítés helye: 1106 Budapest, Maglódi út. 6. alatti raktár
Mennyiségi átadás-átvétel dokumentumai, és feltételei. Ezek a Teljesítés igazolás bizonylat
kiállításának alapdokumentumi feltételei lesznek.
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MIE-75910/B/5

NEMZETI INPOMOMMUNIKACIOS
szoLcÁnxró zitu.

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):

~ KPt’.
C~gje~vzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb... .Q&..
~QP.0
szám (megfelelő aláhúzandó):
Adószám: ‚~L{ &‘~5’5~Q
Lk
Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai
Név: 9:~~ ~6e-,t
Beosztás: V5.~r6c t-~iS
Telefonszám:±%23 /S2~k ‚USA
E-mail cím: ‚‘~o~or rrobc~’t ~
co Lt~
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):k{’ Lt~E ~O)
s~ 2..
—

-

-~

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítós~zám~város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, Város, utca, házszám):
~&o. ÁÁkS ~bn
u.
Cégnév: q~Q~Oy~ P44OkJ~
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Cr2
Bankszámla száma:; 1~Sko~-1Iocs~- ‚Dtcc~oo’~o Bankszámla devizaneme:

44iJ-r~

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozótörvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírr~i, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ot! IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
tv. XIII/A. fejezet, l69.*.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, l69.~Áp,qj]:
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység
alapján
169.~.(n)]:
fejezet]:
nientes[áfatv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
törvény]:
törvény]:
m’~’-~
törvény]:
Dátum:~á~;.’~S.kLt,
)

Cégszerű aláírás:

~

PH
19

‚

20

4. Számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez
MIE-75913/5

•‘ttNISZ

NEMZETI [NFOICOMMUNII<AUIÓS
SZOLGÁL’MTÓ ZRT.

Tee(é~t lt~iioló BIZolylat

Készült
Hely:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Terméklszolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve,
beosztása:
(a TIB jóváhagyó] a)

Tel] esítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Licence igazolások átadás-átvételének
időpontja, mely időpont egyben ajótállási
határidő kezdete is:
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.
21
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Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában

Devizanem:

Érték:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

22

6. számú melléklet a

““

.

nyilvántartási Számú szerződéshez

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT
tárgyú szerződés teljesítésében résztvevő

A NYILATKOZÓ
Természetes személy esetén:
Teljes neve:
Munkáltató:
Lakeíme:
Születési helye, ideje:
vagy
Jogi személy esetén:
Cég neve:
V.o~-koÜ~ L~L.
Székhelye: ‚ULk5 ~
Cégjegyzékszáma: OÁ ‘o °j ~ 6’ &~ 0~c
Képviselője:

~ 2.

~

Jelen nyilatkozatot tevő személy büntetőjogi és polgári jogi felelőssége teljes tudatában
kijelenti:
1.1.
A nyilatkozó a
és NISZ Zrt. között létrejött
számú szerződés alapján a
jogviszonya fennállása alatt és annak megszűnését követően is, a jogviszony megszűntétől
számított 5 évig köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott üzleti titkot.
...

...

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult
jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
1.2.
A nyilatkozó sem a jogviszony fennállása alatt, sem azt követően, a fentieken
túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan információt, tényt, adatot, amely a
tevékenysége betöltésével összeRiggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a NISZ
Zrt.-re vagy más, alábbiakban meghatározott személyre hátrányos következménnyel járna.
1.3.
A nyilatkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban
tudomására jutott a Ptk. 2:47. *-ában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott közérdekű vagy
közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő valamennyi adatot üzleti titokként kezeli, azt
sem a szerződés teljesítésének befejezése előtt, sem pedig azt követően jogosulatlan személy
tudomására nem hozza.
—

—

A fenti titoktartási kötelezettség különösen a következőket jelenti, illetve annak megtartása
érdekében a nyilatkozó az alábbiakra köteles:

2.
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A nyilatkozó az 1. pontban szabályozott körbe tartozó, a tevékenysége során tudomására
jutott, a NISZ Zrt.-re, a felhasználókra vagy a NISZ Zrt. üzleti partnereire, illetve ezek
tevékenységére vonatkozó információt, tényt, adatot (ideértve különösen a NISZ által felügyelt
IT rendszerek felhasználóinak az adatait, az IT rendszerek rendszer paramétereit, a pénzügyi,
gazdasági, üzleti, marketing, értékesítési, informatikai, emberi erőforrásra vonatkozó, jogi
információkat, adatokat, az ilyen területeket érintő terveket, stratégiákat, eljárásokat,
alkalmazott megoldásokat, továbbá a partnerek, illetve a munkavállalók adatait) köteles
megőrizni, és azokat saját célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használhatja fel, harmadik
személyeknek hozzáférhetővé nem teheti, illetve harmadik személlyel nem közölheti.
2.1.

2.2.
A titoktartási kötelezettség szempontjából illetéktelen, harmadik személynek minősül
minden olyan személy, aki a NISZ Zrt-vel nem áll jogviszonyban vagy nem áll
beszállítói/Vevői jogviszonyban.

A nyilatkozó a tevékenysége során harmadik személlyel csak akkor közölhet a titoktartási
kötelezettségének hatálya alá tartozó tényt, adatot, információt, ha erre a NISZ Zrt-től származó
utasítás (illetve szerződött tevékenységi köre, szerződése/megállapodása tárgya) alapján
jogosult, illetve köteles. Az adatszolgáltatás ez esetben sem haladhatja meg azt a mértéket,
amely a nyilatkozó számára adott munkautasításból következik.
A nyilatkozó aNISZ Zrt-vel munkaviszonyban vagy más jogviszonyban álló más munkavállaló
vagy érintett számára is kizárólag a NISZ Zrt-től származó munkautasítás alapján, az abban
meghatározott, vagy abból következő mértékben jogosult, illetve köteles a tevékenysége során
tudomására jutott tényt, adatot/információt átadni.
A nyilatkozó a bíróság vagy más hatóság megkeresése esetén az üzleti titoknak minősülő
információról, tényről, adatról kizárólag akkor adhat tájékoztatást, ha előzetesen a NISZ Zrt.
és/vagy adatgazda a titoktartási kötelezettsége alól felmentést adott a számára.
A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az olyan tényre, adatra, információra, amely nyilvános
nyilvántartásban (így például a cégnyilvántartásban) szerepel, vagy amely esetlegesen a
közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön
törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség körébe tartozik, és
ezért azt a NISZ Zrt. vagy partnere már nyilvánosságra hozta.
Abban az esetben, ha a nyilatkozótól a tevékenysége során harmadik személy tény, adat, vagy
információ közlését kéri, a nyilatkozó erről köteles közvetlenül -t(e-mail: u, tel.: ±36 1), és a
NISZ Zrt. Informatikai Biztonsági Igazgatóját (...‚ e-mail;
. tel: ...) tájékoztatni, és
ha
kétség merül fel a tekintetben, hogy a kérés teljesítésére a nyilatkozó a NISZ Zrt-től származó
munkautasítás (illetve tevékenységi köre) alapján jogosult -‚ köteles közvetlenül a NISZ Zrt.
kapcsolattartója (...‘ e-mail
tel.: ±36 1 ...) utasítását kérni.
...

-

A nyilatkozó a tevékenysége során a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt,
adatot és/vagy információt tartalmazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag
a NISZ Zrt. által előírt helyen és módon kezelhet, tárolhat vagy rögzíthet. Ennek során a
nyilatkozó köteles betartani minden olyan NISZ Zrt. által előírt biztonsági rendelkezést, amely
a számítástechnikai rendszer használatára vonatkozik.
2.3.

A nyilatkozó csak azokkal a személyre szóló számítógépes és azonosítási jogosultságokkal
élhet a munkája során, amelyre a NISZ Zrt. felhatalmazza. Más munkavállaló személyes
24
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jogosultságait vagy személyes azonosítását nem használhatja Fel ideiglenesen sem kivéve, ha
erről a NISZ Zrt. kapcsolattartó külön utasításban rendelkezik.
A nyilatkozó a titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot és/vagy információt
tartalmazó iratot, dokumentumot, bármilyen adathordozót kizárólag a NISZ Zrt. utasítása, vagy
előzetes engedélye alapján vihet ki az eredeti vagy őrzési helyéről, illetve juttathat ki a NISZ
Zrt. számítógépes rendszerén (intranet, extranet, internet) keresztül. A nyilatkozó közösségi
portálokon, írott és elektronikus médiában, tudományos publikációban, szakdolgozatban,
diplomamunkában, konferencia kiadványban illetve prezentációban csak a NISZ Zrt. írásbeli
felhatalmazása alapján adhat a szerződésével kapcsolatosan nyilatkozatot illetve tehet közzé a
titoktartási kötelezettsége hatálya alá tartozó tényt, adatot és/vagy információt.
A nyilatkozó a tevékenységével össze nem függő célra nem készíthet másolatot, a
munkavégzése során birtokába került, vagy a NISZ Zrt. által elérhető, a NISZ Zrt, vagy üzleti
partnerei tevékenységére vonatkozó vagy azzal összefüggő dokumentumról, adatról,
információról, vagy a NISZ Zrt.-vel munkaviszonyban álló személy adatáról. Ilyen adatot,
információt a tevékenységével össze nem függő célra semmilyen módon sem juttathat ki a
NISZ Zrt. számítógépes rendszeréről és rendszeréből továbbá Saját tulajdonú külső meghajtókat
pld. pendrive, merevlemez, a NISZ Zrt. tulajdonú számítógépes rendszerekhez nem
csatlakoztathat.
2.4.

A nem szándékolt, elveszett, ellopott, szoftverhiba, rendszerhiba vagy számítógépes
vírus által kijuttatott dokumentumról, adatról, információról stb. azonnal értesítenie kell a NISZ
Zrt.-nél kijelölt kapcsolattartóját.
2.5.

2.6.
A nyilatkozó a NISZ Zrt. kifejezett utasítása, vagy előzetes engedélye nélkül nem
jogosult bármely módon reprodukálni, másolatot készíteni vagy közzétenni, terjeszteni, más
munkához felhasználni, nyilvánosan előadni vagy bemutatni, a NISZ Zrt, üzleti partnerei
tevékenységére vonatkozó, vagy azzal összefüggő, vagy más munkavállalóra és vagy egyéb
személyre vonatkozó olyan információt, tényt, adatot, dolgot, dokumentumot, illetve ezek
tartalmát, amely a szerződéses jogviszony fennállása alatt, illetve azzal kapcsolatban jut a
nyilatkozó tudomására, birtokába, illetve a szerződéses jogviszonyával összefüggésben válik
elérhetővé a nyilatkozó számára.
-

-

-

-

2.7.
A nyilatkozó a jogviszonya megszűnése, megszüntetése esetén legkésőbb az utolsó
tevékenységgel töltött napján köteles a NISZ Zrt. számára
kapcsolattartója útján
visszaszolgáltatni minden olyan a jogviszony fennállása alatt keletkezett, illetve a nyilatkozó
birtokában lévő iratot, dokumentumot, adathordozót, amely a titoktartási kötelezettsége hatálya
alá tartozó tényt, adatot, információt tartalmaz, függetlenül attól, hogy az mikor és milyen
formában került rögzítésre.
-

-

A titoktartási kötelezettség megszegése a jogviszonyból eredő olyan súlyos
kötelezettségszegésnek minősül, ami ajogviszony megszüntetésére is alapot adhat.
A titoktartási kötelezettségnek ajogviszony fennállása alatt, vagy azt követő 5 éves időszakban
történő esetleges megsértése
az adott eset összes körülményétől és a jogsértés
következményeitől és a felróhatóságtól függően kártérítési, illetve büntetőjogi felelősségre
vonással is járhat.
2.8.

-

Alulírott, kijelentem, hogy a fenti előírásokat megértettem, és kötelezem magam arra, hogy
feladataim ellátása során a fentiekben előírt rendelkezéseket megtartom. Kötelezem továbbá
3.
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magam, hogy a NISZ Zrt.-nél irányadó, ajogviszonyom alatt hatályos, a számítógépes rendszer
használatára, a különféle adatok és adathordozók kezelésére, illetve őrzésére vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseket, belső szabályzatokat, utasításokat és szakmai szokásokat
betartom. Kötelezem magam, hogy az Informatikai Biztonsági Szabátyzatot nem
sokszorosítom, és azt harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teszem, át nem adom.
Vállalom, hogy a NISZ Zrt. által számomra hozzáférhetővé tett telefonkészüléket,
számítógépet, és elektronikus levelező rendszert csak a jogviszonyomból eredő
tevékenységemmel összernggésben használom, és hozzájárulok ahhoz, hogy a jogviszonnyal
kapcsolatosan használatomban lévő, a “NISZ által rendelkezésemre bocsátott telefon,
számítógép, illetve levelező rendszer ellenőrzésre kerüljön, ennek során az abban lévő adatokat
a NISZ Zrt. megismerhesse és/vagy a velük kapcsolatos bármilyen, jelen titoktartási körbe
tartozó vélelmezett jog vagy egyéb hátrányt elhárítsa és/vagy velem szemben érvényesítse.
4.

Jelen Nyilatkozatot bármely vita esetén annak célj ára, a NISZ Zrt.-t illető üzleti titok megőrzése
érdekében kell értelmezni, így vita esetén az Üzleti titok körébe tartozik és jelen nyilatkozat
szerinti védelmet élvez valamennyi olyan, a Nyilatkozó tudomására vagy birtokába jutott
dokumentum, adat, információ, ismeret, amelynek nyilvánosságra kerülése a NISZ Zrt. jogait
vagy jogos érdekeit hátrányosan érintené. A jelen Nyilatkozat szerinti titoktartási kötelezettség
a szerződés megszűnésétől számított 5 évig köti a Feleket. Nyilatkozó a jelen nyilatkozatot a
jogkövetkezmények ismeretében, minden befolyástól mentesen, saját kezűleg, az alulírott
helyen és napon írja alá.
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