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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejön egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633
Aclószám: 10585560-2-44
Baukszámlaszám: K&H 10403239-000271 83-00000001
Képviseli: Koncz András
Képviselő titulusa: Gazdasági vezérigazgató helyettes
Képviseli: Kopcsányi Tibor
Képviselő titulusa: Beszerzési és logisztikai igazgató
mint Vevő, a továbbiakban: Vevő

másrészrő a(z)
NABOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 100064
Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Cégjegyzék szám: Cg. 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Bankszámlaszám: 11100104-10507326-01000003
Képviseli: Gombos Tibor
Képviselő titulusa: Ugyvezető
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

CSŐKESOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
KEF azonosító: 200751
Székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány I .d.ép.
Cégjegyzék szám: C9. 01-09-689611
Adószám: 12504666-2-42
Bankszámlaszám: 12010855-01625003-00100002
Képviseli: Potoczky Tamás
Képviselő titulusa: Ugyvezető igazgató
mint Eladó (a továbbiakban együtt: Eladó)

között (Vevő és Eladó továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételek
kel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye

1.1. A Felek rögzítik. bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF). (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 160-329954 (2017. 08. 23.), (KE-11982/2017) szám alatt, a
központosított kőzbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére „Mobiltelefonok be
szerzése’ tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás
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1. része ereclmén~ eképpen a l3eszerző és az Eladó közöt keretn~egá)lapodás jött létre (a
továhb~akban: IKtI)

KM azonosítószáma: KMOI MTELI 7
KM aláírásának dátuma: 201$. január 19.
KM időbeli hatálya: a KM aláírásától számított 24 hónapig terjedő határozott idótartam
KM keretösszege: 1.000.000.000 thrint ± Alit.

1.2. Vevő Mobiltelefonok beszerzése 2018. Q3” II. rész tárgyban az 1.1. pontban rögzített Keret
megállapodás 2. része szerinti közbeszerzési eljárást bonyolított Ic a verseny újranyitásá
val. Az eljárás során Eladó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánla
tot, így Vevő Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, melyre tekintettel Felek a jelen
adásvételi szerződést kötik.

1.3. Eladó egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A Szerződés értelmezésénél sorrendben a jelen szerződés 1.
számú mellékletét (Műszaki leírását), jelen szerződés rendelkezéseit, Vevő keretmegálla
podásos eljárás 2 részében tett ajánlatát, a KM rendelkezéseit, Eladó keretmegállapodásos
eljárás 1. részében benyújtott ajánlatát, a közbeszerzési dokumentumok (ideértve a közbe
szerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendelkezéseit kell figyelembe
venni.

1 .4. A jelen szerződést aláíró Eladó jelen szerződést — meghatalmazás alapján — a(z) összes
közös ajánlattevő nevében ílja alá.

1.5. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállal.

1.6. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy ismeri és jelen szerződés teljesítése
során figyelembe veszi, elfogadja és betartja ajelen szerződés tárgyát, annak megvalósítá
sát érintő valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a
Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő — hi
vatkozottKM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. A „Mobiltelefonok beszerzése 2018. Q3” II. rész tárgyú eljárás eredményeképpen lét
rejöttjelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, Eladó pedig elvállalja ajelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott mennyiségben és részletezés szerint jelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő
termékek szállítását és szolgáltatás nyújtását.

2.2. Ajelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a NÁDOR Rendszer
ház Irodnautomnatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság teljesíti.

3. A szerződés teljesítési határideje

3.1 Eladó ajelen szerződés 2.1 pontjáhan meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalé
pését követő 7 (hét) iuunkauapon belül köteles teljesíteni.
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3,2 Felek Jelen szerződést határozott időre kötik. A Szerződés mindkét Fél által történő
aláírással lép hatályba és mindkét F~l szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3.3 Jelen szerződés teljesítésének határideje nem haladhatja meg a KNI megszűnésének
határidejét.

4. A teljesítés helye

4.1. Elaclónak jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott Megrendelő 11 06 Buda
pest, Maglódi út 6. szám alatti telephelyére kell leszállítania. Vevő fenntartja magának a
lehetőséget, bogy a teljesítés helye módosulhat más Budapest közigazgatási határain belül
található helyszínre. Felek a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerint a teljesítés helyének
módosítását, olyan módosításnak tekinti, amelynek fehételei előre megismerhető módon,
egyértelműen rögzítésre kerültek a jelen szerződésben.

5. A teljesítés módja

5.1. Jelen szerződés keretében Eladónak a 2. számú mellékletében meghatározott mennyiség
ben és részletezés szerinti termékeket kell leszállítania. A jelen szerződés keretében szállí
tandó eszközöket részletes műszaki minirnumkövetelményeit jelen szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza.

5.2. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközöket új, rendeltetés
szerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, köteles leszállítani. Eladó kö
teles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne
érje.

5.3. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak ren
deltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).

5.4. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni jelen szerződés
keretében szállított eszközök rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi doku
mentumot, így különösen kezdési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótál—
lásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást elvégezni.

5.5. Eladó köteles továbbá Vevönek eszközönként I db műszaki dokumentációt (elsősorban
magyar nyelven. azonban ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre,
akkor angol nyelven) átadni.

5.6. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni a termék gyári számát vala
mint a jótállás időtartamát.

5.7. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt két nmnkanappal írásban értesíteni Vevő
jelen szerződés 15.1 pontjában meghatározott kapcsolattartó ját a szállítás időpontjáról. Az
értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a Leszállított eszköz tényleges átvételét a
leszállítást követő negyedik inunkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben
a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
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5.3. Eladó az 5.7. pont szerinti értesítéssel eg’ idejűleg köteles Vevő részére elektronikusan.
szerkesztheiő k~rniáiumban (.xlsJ.xlsx megküldeni a szállítandó terméhekről készüh ki
mutatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaz
nia:
- NISZ-es szerzőclésszám
- termék megnevezése,
- termék gyári száma,
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti ki—
mutatást nem küldi meg Vevőnek.

5.9. Eladó kijelenti’ hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésé
hez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Felek számára bármikor olyan körülmény áll elő.
amely akadályozza az időben to~~rtén~ teljesítést, úgy Feleknek haladéktalanul Írásban érte
sítenie kell a másik Felet a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is is
mernie kell. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

5.11. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. * (2) - (4) be
kezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.

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

5.13. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha maga járt volna el. Ha a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben 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.

5.14. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a Kbt. 143. * (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

5.15. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, amely jelen szerződés 3. számú mellékletében található.

6. A fizetendő ellenérték

6.1. A jelen szerződés tárgyát képező termékek (eszközök, szolgáltatások) árát. egységárát je
len szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.2. Eladót megillető díj teljes összege ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott
árak’ egységárak alapján: nettó 9.031.200,- Ft ± közbeszerzési díj + AFA, azaz nettó
KileneniiHió-harmincegyezer—kétszáz forint ± közbeszerzési díj + AFA.

N
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63. Felek rögzítik. hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogsza
bályi rendelkezések az irányaclóak.

6.4. A 6.2, pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 6.2 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 járu~
]ékos 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 ajelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítésáért semmilyen jogcímen nem illeti meg. Eladó a köz
beszerzési díjat köteles a szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy
időben a Vevő részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni, azaz annak összege
a számlában külön tételsorban kerül feltüntetésre.

7. Fizetési feltételek

7.1. A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja ás az előre fizetés sem
megengedett.

7.2. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti,
Úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során

7.3. Eladó ajelen szerződés 6.3. pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt tel
jesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítés Igazoló Bizonylat (4.
számú melléklet) alapján, azrnak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, ás azzal együtt
nyújt be a Vevőnek. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jogosuh.

7.4. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított ás mind két
Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat.

7.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére ás a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, PL 133.) küldi.

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

zése, VTSZ/SZJ/TEAOR számát,
b) a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot.
c) fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30. napot,
cl) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
D a számlán a közbeszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3),
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g a számlának meg Leli felelnie az általános fontalmi adóról szóló 2007. évi CXNViI. tör
vény (APa tv.) 169’ ~ szerinti cloirasoknak.

7.7. A Vevő ajogszahál3 i előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek köz
ponti iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladó
hankszámlájára a Kbt. 135. ~ (I) és a Ptk. 6:130. ~ (1 )-(2) hekezdéseiben meghatározot..
laknak megfelelően. amel~ időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció
ideje. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak.
A fizetési határidő a számla újbóli henyújtását követően Újra kezdődik

7.8. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

7.9. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) be
kezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

7.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre Vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

7.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 7.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződés
ben szabályozott okból — nem fogadható be.

7.12. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költsé
geket, 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. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékes
ségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállal
kozóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.

7.13. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszáinában) bekövetkező változásokról 8
(nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

7.14. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

7. 15. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V. pontjának rendelkezéseit kell inegfele
lően alkalmazni.

8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1 Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket mennyiségi át
adás-átvételi eljárás keretében veszi át. Mennyiségi átvétel a teljesítés helyén történik hét
főtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 3:00-12:00 óra között. Amennyiben El
adó az elözőekhen meghatározott időszak letelte után szállítja Ic a termékeket. Vevő azok
át\ételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg.A szállítás és az átvétel közötti
időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és \eszélvére Vevő gondoskodik.
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8.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni t~
alapon a Jelen szerződés 5.8 pontja szerinti kimutatást (szállítólevél). A szállítólevélen F~l
kell tüntetni a szerződés számát is. Az átvétel megkezdésének Feltétele az előzőekben meg
határozott dokumentum átadása.

8.3 Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi. hogy:
a) a leszáilított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiségge],
b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e

Ic,
c) a termék megfelel-e jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott előírásoknak.
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 5.3. pontjában előírtakat.
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 5.4. pontjában meghatározott dokumentumo

kat átadta-e Vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét,

8.4 Vevő a sikeres átvételt az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja, (ami nem mi
nősül teljesítésigazolásnak), melyhez a szállitólevél egy példányát mellékelni kell.

8.5 Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí

totta le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott elő

írásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.3. pont

jában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 5.4. pont

jában meghatározott dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok
elektronikus elérési helyét sem,

8.6 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat
kell rögzíteni:
- az átadás-átvétel időpontja és helye,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
- az átvétel megtagadásának az indoka,
- azon teni’ék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amely(ek)nek átvételét

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

8.7 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi
eljárást folytatnak Ic. melyre a 8.1-8.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfe
lelően alkalmazni.

8.8 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről. amel) ek Vevőt a szerződésszegés kö
vetkezményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekezdésében biz
tosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek ‚ ‚

minőségét tanúsítják. vagy amelyekre a jótállás kiterjed. L
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8.9 Felek kijelentik, bogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség ás a tisztesség
követelményének figyelembevételevel állapították meg.

9. Teijesítésigazolás

91. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti. ha a jelen szerződés 2. pontjá
ban meghatározott termékek átadás-átvétele szerződésszerűen, sikeresen lezárult.

9.2. Eladó a sikeres teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül ki
állítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melynek mintáját jelen szerződés 4. számú mellék
lete tartalmazza. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja,
míg Eladó a teljesítésigazolás kiállításához szükséges, jelen szerződésben meghatározott
dokumentumokat teljeskörűen át nem adja.

10. Jótállás

10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre teljeskörű, a gyártó által biztosí
tott, de legalább 12 hónap teljes körű jótállást (garanciát) vállal. A jótállási idő kezdete a
termékek sikeres mennyiségi átvételének az időpontja.

10.2. Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű mi
nőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelmények
nek, továbbá, hogyjelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.

10.3. Jótállás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoüver~issítések díjmentes
letöltési lehetőségét.

10.4. Vevő jogosult a termékekre vonatkozó garanciát közvetlenül a gyártói szervízben érvé
nyesíteni.

10.5. Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy kése
delmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik sze
méllyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

11. Felhasználói jogok és jogszavatosság

11.1 Vevő az ellenértékének megflzetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő szá
mára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény ha
tálya alá tartozó művek vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében
azokat — különösen, de nem kizárólagosan — minden további díjtizetés nélkül átruházhatja,
átdolgozhatja, többszőrözheti, átdolgoztathatja és többszöröztetheti. Vevő jelen pont sze
rinti jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik sze
méllyel módosíttatni.

11.2 Eladó szavatosságot vállal azért. hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi
terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga. szabadalma
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vagy védjegye). amely a Vevő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését. gyakorlását
korlátozza, akadályozza sagy kizárja.

1.3 Eladó kijelenti és garantálja, bogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter
mékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen
szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű. - a jogosultságnak más
részére történő. jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbaciási jogát is magában
foglaló — rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.

11,4 Eladó szavatolja, bogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítésé
hez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú
szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakor
lását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák’

11.5 A jelen pontban szabályozott felelősségvállalások ~ogszavatossági vállalás) Eladót jelen
szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő
jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiú
sulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.

11.6 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összeRiggés
ben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köte
les továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült min
den kárát és költségét.

12. Kötbér

12.1’ Amennyiben jelen szerződés 3.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért
felelős, jelen szerződés 2.1 pontja szerinti feladatait nem teljesíti— az erre okot adó körül
mény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás) fliggően — késedelmi, hibás
teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

12.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1%. A késedelmi kőtbér maximális mértéke 20%. A késedelmi kötbér alapja
jelen szerződés nettó értéke.

12.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a II. nap
jától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kőtbér
alapja jelen szerződés nettó értéke.

12.4. Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. mely
nek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekin
tendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt el
áll.

12.5. Amennyiben a termékről az átvételt követően megállapítást nyer. hogy az nem felel meg a
termékre jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Meg
rendelő — kártérítési igénye érvényesítése mellett — választása szerint:
a) hibás teljesítési kötbért érvényesíthet. melynek mértéke a műszaki követelmé
nyeknek meg nem felelő termék(ek) nettó értékének 15 %-a, vagy
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b) a meghiúsulás joikövetkezményeinek alkalmazása mellett elállhai a műszaki kö
vetelményeknek meLt nem felelő termókcek) vonatkozásában (részleges elállás;. A meghi
úsulási köthér mériéke ebben az esetben a műszaki követelményeknek meg nem Felelő
tenr[ék(ek) nettó értékének 20%-a.

Eladó jelen pont szerinti eset (az üzembe helyezését követően megállapítást nyer. bogy a
termék nem Felel meg a rá jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározou követel
ményeknek) bekövetkezésével összeRiggésben Megrenclelőnél felmerülő minden kárt kö
teles megtéríteni.

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

12.7. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megil
lető díj ha beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

12.8. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult akötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a tel
jesítés alól.

12.9. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények ér
vényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdése alapján Eladó a hibás teljesítés
miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és kizá
rólag írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korai. rendelet szerződés
módosításra vonatkozó elő írásaira.

13.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül külö
nösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi- vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
d) jelen szerződés 14.5. pontjában szabályozott esetben,
e) Eladó valamely az a)-d) pontban nem nevesített —jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból. Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére. Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.

13.4. Vevő jogosult — választása szerint — jelen szerződés azonnali hatállyal [‘elmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (I) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövet
kezése esetén.

13.5. Vevő köteles — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal [‚elmondani \agv
attól elállni a Kht. 143. * (2) hekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

Oldal 10 20



13.6. Vető jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal kImondani a Kbt, 143,
~ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.

13.7. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy. ha a másik Fél ‚‘égelszá
molással történő megszűnését határozta cl.

13.8, Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevöhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerzőclésszegést követ cl Ve’ő külö
nösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása
ellenére. az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

13.9. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13.10. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.

14. Titoktartás

14.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés lényeges
tartalmáról.

14.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra
nem hozhatják, 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.

14.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy szá
mára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes Írásos hozzájárulásá
val teheti meg.

14.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősül
nek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók. feltéve,
hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot Írnak alá és
adnak át Vevőnek.

14.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő ká
rokért és tudomásul veszi és elfogadja. hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Vevő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás

15.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult
Műszaki és mennyiségi kérdések:
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Tulézi Fruzsina
Beosztása: Mobilszolgáltatások Központ esoportkoorcliná
tor
e—mail címe:
Telefonszáma: +36-1-896-3652
Mobiltelefon száma: --36-70-685-9169

Beszállítással, eszközazonosítási felaclatokkal ás nyi]ván

tartásba vétellel kapcsolatos kérdések:
Szabóné Onodi Tünde
Beosztása: eszköz és raktárnyilvántartó
e—mail címe: niszkozuontiraktar(~tnisz.hu
Telefonszáma: +36-1-795-1883
Mobiltelefon száma: ±36-70-778-8 199

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult
Neve: Kopácsi László
Beosztása: üzletág vezető
e-mail címe: palyazat@nador.hu
Telefonszáma: 470-5005
Mobiltelefon száma: 06-20-926-6503

15.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Neve: Óvári Anita
Beosztása: eszközgazdálkodási osztályvezető
e—mail címe: ovari.anitacü nisz.hu
Telefonszáma: ±36-1-896-3956
Mobiltelefon száma: ±36-30-206-8967

15.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése so
rán a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1., 15.2. pontban meghatározott kapcsolat
tartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy
a kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerző
désmódosítást. elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesí
tésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közlés
től hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

15.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden’jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatko
zatot Vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egy
másnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
— írásban igazolt személyes atadas~al.
— térlivevénves ajánlott le\élben.
— elektronikus aláírással ellátott \ íss,aít±azo It e—mailben \ ag\
— ‚ isszaigazo It telefax útján — megkuklott értesítés.

15.5. Az e-mail vagy telefhx útján történő kézhesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visz-
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szaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlé
sének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kéz
besítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a felaclóhoz nem
kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyitásáig — a postai kézbesítés
második megkísérlésének napját követő ötödik mLmkanapon kell kézhesítettnek tekinteni,

15.6. Szerzőclő Felek megállapocinak. bogy a postai utat kizárólag a szerzőclésszegéssel. valamint
a Jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megkülclésére veszik igénybe.
Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizáró lag postai úton (tértive
vényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

16. Vis Major

16.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.

16.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az esemé
nyeket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból
következnek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű telje
sítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmé
nyek 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, földrengés, 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, polgárhá

ború és terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

16.3. A vis maiornak közvetlen ősszefiiggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységé
vel, mely össze~iggést az arra hivatkozó Félnek Írásban igazolnia szükséges.

16.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről El
adó köteles Vevőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. 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 alternatív módot
a teljesítésre.

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

16.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot. a Vevőnek jogában áll
— választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
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17. Eg~éb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

17.1. Felel’ kijelentik. bogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás. amelynek alkal
mazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak. továbbá minden olyan szokás és gyakorlat. melyet az adott
Qzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.

17.2. Felek megállapoclnak, bogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb ér
vénytelennek minősül (részleges érvénytelenség). a szerződés többi részét érvényesnek te
kintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nél
kül nem kötötték volna meg.

17.3. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében. hogy közvetlen tárgya
lások 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.

17.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefliggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a
jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

17.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatá
rozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről. Vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakor
lásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

l7.6:’felen ~r2ődés ~szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fÓ szö
vegének rendelkezését kell alkalmazni.

17.7. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely. a teljesítéssel kap
csolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó ren
delkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szer
ződés a KM-han meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

17.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötelezően
alkalmazandó jogszabályi előírással Vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötelező hatályú
előírásával Vagy dokumentumával ellentétes lenne. akkor a megsértett szerződéses rendel
kezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül. különösen a szerződés
módosÍtása nélkül - a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbe
szerzési dokurnentLimi előírás kerül. Továbbá, ha valamely kötelezően alkalmazandó jog
szabály akként rendelkezik, hog\ szerződés részét képezi és ajelen szerződés szövegsze
rűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekménv gyakorlása
nélkül. különösen szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi

17.9. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti. hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (I) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül esatolásra.
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Eladó tudomásul veszi. hogy a nyilatkozatban Foglaltak változásáról - a változás bekővet
kezésétől számított S napon belül - köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tudomásul ‘eszi
továbbá. hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult
azonnali hatállyal kimondani, Vagy attól elállni.

17.10. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött Fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

I. számú melléklet: Műszaki leírás (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Jelen szerződés 17 szárnozott pontból és 5 számozott mellékletből áh, 5 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, 1 példányt El
adó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2018.’ P~.9k

2............~ :
Kopcsányi Tibor Konez András Gombos Tibor

Beszerzési és logisztikai igazgató Gazdasági vezérigazgató helyettes Ügyvezető

Nádor Rends ~4Kft~ Cső
NISZ Zrt. NISZ Zrt. kesor ~i’ ~‚$i$nt’6k no-

Vevő Vevő ~

(

Oldal l5 ‘20



. számú melléklet

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LE~RÁS

2. Rész
Apple IPhone X mobiltele fon

A beszerzés mennyisége: 30 db Apple IPhone X mobiltelefon vagy azzal egyenértékű ter
mék

A konfiguráció műszaki leírása:
KMOIMTEL17
mqac2gh/a Apple iPhone X (256GB asztroszürke)

Elvárt jótállási idő: a gyártó által biztosított, de legalább 12 hónap. (A rendeltetésszerű haszná
lat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a jótállásnak Úgy, hogy a későb
biekben semmilyen ellenszolgáltatási díj nem számítható fel.)

A megajánlott eszköz elvárt műszaki paraméterei:

• Operációs rendszer: legalább iOS 11 verziójú operációs rendszer, magyar nyelvű, gyártó
által biztosított Soüware upgrade lehetőség.
‘ Képernyő: minimum 1125 x 2436 pixel felbontású minimum 5.8” képátlójú Super
AMOLED 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/3G/HSPA±, 4G/LTE
‘ Memória: minimum 256GB belső memória (ROM) és 3GB rendszer memória (RAM)
‘ Processzor: minimum S magos CPU, 2.39GHz
‘ Akkumulátor kapacitás: minimum 2700 mAh
‘ Helymeghatározás: GPS vevő (A-GPS)
‘ Szín: sötét (fekete, sötétszürke)
‘ Tartozékok: Headset, EU töltő
‘ Régiókód: magyar vagy EU

Az Ajánlattevő ajánlatában csak új, azonos gyártótól származó, azonos típusú mobiltelefonokat
ajánlhat meg. amelyek teljesen megegyező kiépítésűek és azonos szol ververzióval rendelkez
nek.
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

2. sz~inú ntetlél’k(

. Egységárra Közbeszerzési ... .. Közbeszerzési
. ‚ . ‚ ‚ Netto ‚ ‚.. .. ‚ .. . Kozbeszerzesi ‚.. ..

. . Mennyisegi KEF kod . . . . . vetitett dijjal novelt Netto osszar .. .. d~jal novekMennyiseg ‚ ‚‚ ‚ . . ferinek megnevezese egysegar .. ‚ . ‚ . . dij osszesen .. ‚egyseg (1 ermekazonosito) (Ft) kozbeszerzesi netto egysegar (Ft) (i~•) netto osszar
dii (2 % (Ft)) (Ft) (Ft)

Apple iPhone X
30 clb rnqac2gh!a (256GB asztroszürke) 301 040,- 6020,80 307 060,80 9 031 200,- 180 624,- 9 fl 1 824,-

Megrendelt termékeket 27% ÁFA terheli.
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3. számú melléklet

Azonosító adatok:

Nyilatkozat Partner adatairól

Teljes név: Nádor Rendszerház Kft. Rövid név:

Cé2ie2vzék szám. EV szám. működési engedély szám. bírósáni nvitvántartási szám, egyébol-09-074755 szám

Adószám: 10507326-2-42 Uniós adószám: HU10507326

Kapcsolattartó adatai

Név: Kopácsi László Beosztás: üzletágvezető

Telefonszám: +36-1-470-5005 E-mail cím: kopacsi~nador.hu

Cím
Székhely: Magyarország, 1152 Budapest, Telek u. 7-9.

Levelezési Cím,: -

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím -

Cégtiév: -

Számlázási cím -

Számlavezető bank

Neve:.CIB Bank Zrt.

Bankszánila száma: Bankszámla devizaneme: RUF
11100104-10507326-01000003

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a par nerre ott IGEN-’)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIIIIA. fejezet, I 69.~.(h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, l69.~.(p,g.)]: NEM
‚ ‚ . ‚ Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.Forditott adozas [afa tv.~ fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM

Milyen tevekenyse~ alapjan. NEM . ‚ ‚ .‚

Milyen tevekenyseg alapjan:

Dátnni:294~.2.~kY1

KATA [2012. évi CXLVIL KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2Q~. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM NEM

Cégszeríí
—

Ő
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4. számú melléklet
~3.

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve. beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,

NISZ (a TIB aláirója) beosztása:

Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóvábagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:

Szerződés

tárgya:

Szerződés

száma:

Teljesítés igazolás

tárgya:

feljesítés szerződés szerinti

üteme/dátunia:

Teljesítés tényleges dáturna:

Megjegyzés: A jótállás kezdőidőpontja(termékenként):

Megrendelő képviselői igazolják, bogy 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 egyéb devizában Devizanem: Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia. kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

-.
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5. 3ZáIYIL1 töcileklel

Eladó átláthatósági nyilatkozata

Nyilatkozat az áilarnháztartásról szóló 2011. CXCV, tönény 41. ~ (6) hekezdésében fog]alt
feltételnek való niegfelelésről

Ny ilatkozattevő:
Cégnév: Nádor Rendszerház Kft.
Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.
Cégjegyzékszám: 01-09-074755
Adószám: 10507326-2-42
Képviseletében eljár: Gombos Tibor

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt Nádor Rendszerház KEL a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés L pontjat szerinti átlátható szervezet.

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

Tudomásul veszem, bogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és
El látási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

2018 2~

3. ~ (1) E törvény alkalmazásában
t. át/átható steJicet:
a) az állam, a költsé~vetési 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 1OO°~-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állani, a kültZildi helyhatóság, a kültbldi állami vagy helyha
tósági szer’ és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állani szabályozott piacára be’ezetett nyil’áno
san müködő rész’ énvtársaság.

h) az olnn bLI toldi ‘ag’ kultéldi ogi szunLIv ‚ wy jogi ~zunLl’ i~tgg~l nem rLndLlkLzo g izd ill odo sztr\ LzLt ink 1’
megfelel a kö’eikező feltéieleknek:

ha) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus űnanszirozása megelózéséröl és megakadáhozásáról szóló tör’én~
szerint meghatározott tén’ leges tulajdonosa megismerhető.

hb) az Etu’ópai Unió tagállamában. a? Európai Gazdasági Térségt’ól szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Eg’üttműködési és Fejlesztési Szer’ezet tagállamában ‘ag’ ol”an államban rendelkezik adóilletóséggel. amell’el Nlag’aror—
s”ágnak a kettős adóztatás elkerüléséról szóló eg’ezmén”e ‚an.

nem minősül a társasági adóról és az osztalél’adóról szóló töri én’ szerint meghatározott ellenőrzött kül Itildi társaságnak.
hi) a gazdálkodó szer’ezethen köz’etlenül ‚agy köz’eteuen több mint 25° o—Os tulajdonnal, befolyással ‚ag~ szavazati jog

gal hiró jogi személ} . jogi személ) iséggel nem rendelkező gazdálkodó szer’ ezet tekintetében a ha). hh és I’d alpont szerinti
Feltételek fennállnak:

C) a? a Ci’ il szer’ ezet és a ‚ ízitársulat. amel’ niegt~lel a kö’etkező lHtételeknek:
Ca) ‘ezetó tisztség’ iseloi megismerhetók.
‚/1) a Ci’ 1 szer’ezet e~a ‚ izitársulat. ‘ alamint ezek ‚ ezetó tiszts~g’ iseloi nem átlátható szer’ ezethen nem rendelkeznek

25° o-ot meghaladó részesedéssel.
cc) székhel”e az Ettt’opai Unió tagállatiiáhan. az Ettrópai Gazdasági iér~égm’ol szóló megállapodásban részes allamban. a

Gazdasági Eg’ üttmáködési és Fejlesztési Szer’ ezet tagállamában ‚ ag~ ol’an államban ‚ an. amell’ cl N lag’ arországnak a ket—
tos adóztatás elkerüléséról szölo eg)ezmén’e ‘an:
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