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Preambulum

1. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mint Ajánlatkérő „Android operációs rendszerű mobiltelefonok beszerzése” tárgyban2 a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. ~ (1)
bekezdés b) pontja szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le a Kbt. 113-114 *-ban foglalt eltérések alkalmazásával (a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás). Eladó, mint Ajánlattevö tette a legalacsonyabb árat tartalmazó
ajánlatot, így Vevő az Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a
jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
2. Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, és a további közbeszerzési
dokumentumok, valamint Eladó benyújtott ajánlata.
3. Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, bogy teljes mértékben ismeri és a szerződés
teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen
Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) tárgyát, annak megvalósítását érintő jogszabályokat,
beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat,
valamint a Szerződés mellékleteiben foglaltakat is.
4. A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg.
Amennyiben valamely. a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére vagy a
Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés és annak niellékletei nem tartalmaznak
rendelkezéseket. illetve amennyiben a szerződés és mellékletei között ellentmondás van
sorrendben elsősorban:
a Műszaki leírásban (Közbeszerzési műszaki leírás)
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Az eljárás tárava szerint.
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a Szerződésben
Eladó ajánlatában
a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban
az ajánlati Felhívásban és a
a közbeszerzési Dokumentáció további részeiben foglaltak az irányadóak.
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5. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és meHékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
Feltételét tartalmazzák. így a Szerződésbe és mellékieteibe nem Foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.
6. Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi Üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott Üzletágban a hasonló jellegŰ Szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.
7. Felek rögzítik, hogy a Vevő a 2013. évi V. törvény 8:1. ~ (1) 7.) pontja alapján szerződő
hatóságnak minősül.
I nyertes közös qjánlaucvő Eladó kijelenti, hagy Jelen szerzá’désbá’l eredő kötelezettség
teljesítéséért a közös ajánlatlevők egyctemleges felelősséget vállalna/c ~1 Jelen szerződést
aláíró Eladó, a
q Szerződést
meghatalmazás alapján a(z) Összes közös ajánlattevá’

1.

A szerződés tárgya, mennyisége

1.1. Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig tulajdonba adja, leszállítja a jelen szerződés 1.
számú mellékletében meghatározott, 2. számú mellékletben gyártmány és típus szerint
nevesített termékeket az alábbi mennyiségben:
Megnevezés

Darabszám

Samsung Galaxy A20e PS 32GB

265 db

Samsung Galaxy A40 PS 64GB

500 db

Samsung Galaxy SlO PS 128GB

1 db

Sanisung Galaxy Note 10 Plus 5G 256GB

1 db

1.2. Vevő köteles a szerződésnek mindenben megfelelő eszközt átvenni, ellenőrizni és azok
szerződésszerű teljesítése esetén a ‘7. pontban meghatározott ellenértékét megt~zetni az Eladó
részére.

1.3.

2.
2.1.

Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a
vonatkozó jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.

A szerződés időtartama, a teljesítés határideje
Eladó a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatait jelen szerződés hatálybalépését
követő 14. naptári napig köteles teljesíteni.

2.2.Felek jelen szerződést határozott időre kötik Amennyiben a Szerződés mindkét Fél által történő
aláíráskor:

itt
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a)

Vevő már rendelkezik a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. ~
(1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvánnyal, illetve amennyiben a
Rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti eset körülményei fennállnak, Úgy Jelen szerződés a
mindkét Fél által történő aláírással lép hatályba.

b)

Vevő még nem rendelkezik a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti
záró tanúsítvánnyal úgy a hatályba lépés napja a Rendelet 13. ~ (1) bekezdésének a) vagy b)
pontja szerinti záró tanúsítvány (a továbbiakban: Záró Tanúsítvány) megszerzését követő 3.
munkanap. Vevő a Záró Tanúsítvány kézhez vételéről haladéktalanul, de legkésőbb 2
munkanapon belül köteles értesíteni Eladót. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése
szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm.
rendelet 13. * (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő 3. munkanapon.
Vevő a határidő lejártáról haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül köteles
értesíteni Eladót.

2.3. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike
szerződésszerűen teljesíti.
3.

A teljesítés helye
Eladónak a jelen szerződés 1. pontjában és meghatározott termékeket Vevő, 1148 Budapest,
Róna u. 54-56. szám alatti telephelyére kell leszállítania.

4.

A teljesítés módja

4.1.

Eladó jelen szerződés keretében az 1. számú mellékletben meghatározott követelményeknek
megfelelő termékeket köteles szállítani a 2. számú mellékletben meghatározott
mennyiségekben Vevő részére.

4.2. Eladó a jelen szerződés keretében szállítandó termékeket új, rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban, visszacsomagolt gyári csomagolásban, köteles leszállítani. Eladó köteles a
termékeket Úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.
4.3. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt
tartozékot is).
4.4. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni az
adott termékre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot, Így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a
jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást (elsősorban magyar nyelven,
azonban, ha magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol
nyelven)’ A jótállásra vonatkozó okmányokon Fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát,
valamint a jótállás kezdő időpontját és időtartamát. Az eszközök magyar nyelvű, gyártói
jótállási jegyeit Eladó elkülönítve (p1. külön dobozban) köteles átadni Eladó részére.
4.5. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges vonalkódos,
leltárszámos egyedi azonosító eímke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a terméken,
valamint a termék csomagolásán.. Eladónak a terméken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az
eszköz teteje) Úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzemszerű működést ne zavarja a
termékenlcsomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le és az eszköz a
leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz leállítására,
megbontására a leltár során).
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4.6. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését követő
két munkanapon belül Fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott
kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja. átadandó vonalkódok
mennyisége stb.).
4.7. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt munkanappal írásban, elektronikus úton
értesíteni Vevő jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról jelen
szerződés 14.1 pontjában megadott értesítési címen. Az értesítési kötelezettség elmulasztása
esetén Vevő a termékek átvételét megtagadhatja.
Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő kapcsolattartója és Vevő
központi raktára részére (niszkozpontiraktar@nisz.hu) elektronikusan’ szerkeszthető
formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni ajelen szerződés mellékletét képező, Eladó által kitöltött
Osszerendelő táblázatot (továbbiakban: Összerendelő táblázat), melynek valamennyi
leszállított termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
termék megnevezése,
termék gyártói termékkódja,
termék gyári száma,
termék leltári száma,
tennék egyéb, eszköztípusrajellemző azonosítója (IMEI szám, MAC address)
adásvételi szerződés száma
—

—

—

—

—

—

Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó mintájajelen szerződés melléklete.
Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen pont szerinti
Osszerendelő táblázatot nem küldi meg a Vevő kapcsolattartója és Vevő központi raktára
részére.
4.8. Az 4.7. pont szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított termék
tényleges átvételét a leszállítást követő második munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvé
tel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
4.9. Amennyiben valamely Félnél ajelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről. a kése
delem 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. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
4.10. Eladó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely ajelen Szerződésben, vagy jog
szabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
4.11. Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások
4.11.1. Eladó a Szerződés teljesítéséhez az 5. számú mellékletben megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe. ~

A végleges szerződés tartatmazza nyertes ajánlattevő ajánlata, itletve a szerződés megkötésének időpontjában ten nU
tatkozata szerint.
4

4.11.2. A Szerződés 5. számú melléklete 1. pontjában megnevezett szervezetek helyett akkor vonható
be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is),
illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az esetben szüntethető meg,
ha Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az
alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel együtt felett meg.
4.11.3. Eladó teljesítésében köteles közreműködni a Szerződés 5. számú mellékletének 3. pontjában
meghatározott szervezet. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont
szervezet, ha az új szervezet az eljárásban bemutatott szervezetjogutódjának tekinthető.
4.11.4. A 4.11.2-4.tl.3. pontok szerinti új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó
igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15 naptári nappal kell bejelenteni. A
hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell a Szerződés 4.11.2-4.11.3. pontja
szerinti elvárások teljesülését.
4.11.5. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 5. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni ajelen, 4.9. pont előírásainak
betartása mellett. További
a 4.11.2-4.11.3 pont által szabályozott körbe nem tartozó
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó teljesítésbe való
közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvállalkozó
nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során
ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a
teljesítésbe bevoani kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt.
—

4.11.6. 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. Az olyan szervezet esetében, amikor a szervezet közreműködése a szerződés
teljesítésében a Szerződés 4.11.2. és 4.11.3 pontja, a Kbt. 138. * (2) és (4) bekezdésében
meghatározottak szerint kötelező, szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése
esetén Eladó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani a 4.11.4 pont szerinti
dokumentumokat.
—

—

4.11.7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő
alvállalkozókban bekövetkező, jelen (4.11.) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
4.11.8. Eladó a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreniűködőért úgy felel,
mintha maga járt volna el. Fia Eladónak alvállalkozó és/vagy harmadik személy
igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek e szeméty igénybevétele
nélkül nem következtek volna be.
4.12. Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt Ezetési
kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

4.13. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul
értesíteni.

‚
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4.14. Eladó Jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 4. számú mellékletében található.
4.15. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, Vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát. valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó
egyidejű késedelmét kizárja.
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
a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás
eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá
tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal)
nem gazdasági társaság jogi
személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység átruházásra kerül a
jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül a
szerződés átmházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt.
-

-

1.17. A külföldi adóillctőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni,

hogy az illetősége szerinti adóhatósá~ól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogscgóly igánybovétele nélkül.
5.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.1.1

Vevő a Jelen szerződés 1. pontjában meghatározott termékeket, a szerződés 4.4. pontja szerin
ti dokumentumokat átadás-átvételi eljárás keretében a szerződés 4.6.-4.7. pontjában meghatá
rozottak szerinti értesítést követően, a teljesítés helyén (jelen szerződés 3. pontja szerint) ve
szi át hétfötől-csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra között. Amennyi
ben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő
azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel kö
zötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.1.2 Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell
rögzíteni:
átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus), példányszám (dokumentum
esetében), a 4.7. pontban meghatározott összerendelő lista hivatkozás),
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal
kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos vevői elvárások meghatározása.
Vevő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem,
az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód
szám), melyekre Vevő az átvételt megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának az
indoka, valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

-

-

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

5.1.3
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5.1.4 Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének űgyelembevételével állapították meg.
5.2

Az átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok

5.2.1

Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

5.2.2
-

-

-

-

A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó ajelen szerződés 2. számú mellékletében megadott termékeket szállította-e le (szem
revételezéssel megállapítható paraméterek és darabszám szerint),
a termék megfelel-e jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt átadta-e annak rendeltetésszerű használatához szükséges tartozé
kokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumo
kat (4.4. pontban meghatározott dokumentumok) átadta-e vagy megadta-e ezen dokumen
tumok elektronikus elérési helyét,

5.2.3 Vevő a sikeres átvételt a sikeres átadásról készült átadás-átvételi jegyzőkönyv és szállítólevél
aláírásával igazolja (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint jelen szerző
dés azonosító számának), melynek egy példányát az átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
5.2.4
-

-

-

-

Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem ajelen szerződés 2. számú mellékletében megadott termékeket szállította-e le,
a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.2. pontjában meghatározott előírások
nak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű hasz
nálatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerü hasz
nálathoz szükséges dokumentumokat (4.4. pontban meghatározott dokumentumok) és nem
adta meg ezen dokumentumok elektronikus helyét.

5.2.5 Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja ás helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Vevő megta
gadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

-

-

5.2.6 Az átvétel megtagadása esetén Felek ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyre a
5.2.2 -5.2.5. pont, valamint jelen pont vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
6.

Teljesítésigazolás

6.1. Eladó jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott valamennyi tennék átadás-átvétele sikeresen lezárult.
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6.2. Eladó jelen szerződés 1. pontjában meghatározott feladatai teljesítését követően haladéktalanul
köteles átadni Vevőnek a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott valamennyi
termék sikeres átadás-átvételéről készült szállítólevelet, valamint a sikeres átvételről készült
átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek)et (5. fejezet). Az előzőekben meghatározott dokumentumok
átvételét követően Vevő haladéktalanul kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot, melyet a
jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza. Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig
megtagadhatja, amíg Eladó az előzőekben meghatározott dokumentumokat nem Vagy nem
teljes körűen adja át.
7.

A fizetendő eHenérték:

7.1. Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a 2. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
7.2. Eladót megillető díj teljes összege: 32.366.330,- Ft + Áfa, azaz Harminckétmillió
háromszázhatvanhatezer-hároruszázharminc forint ± Afa.
7.3. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.
7.4. Eladó tudomásul veszi, hogy az 7.2 pontjában meghatározott díj a szerződésszerti teljesítéshez
szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, a jótállás költségét, továbbá bármilyen
jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért az Eladó jelen szerződés teljesítésével
összetUggésben más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá
költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
8.

Fizetési feltételek

8.1. Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja és az előre fizetés sem
megengedett.
8.2. 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.
—

-

8.3. Eladó a jelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. * (1) és (6)
bekezdésében foglaltak szerint, a Ptk. 6:130. * (1) és (2) bekezdésére figyelemmel, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított
számla ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat (3. számú melléklet) alapján, annak kiállítását követően 15 napon
belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy
számla kiállítására jogosult.
8.4. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3.sz melléklet) és a jelen szerződésben előírt további
mellékletek (szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv).
8.5. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.
8.6.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
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-

-

-

-

-

-

-

a számlát a Vevő nevére (NISZ Zrt.) és címére kell kiállítani,
a szárnián szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezését, VTSZ/ TESZOR számát,
a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 naptári napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak

8.7. A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi
iktatójába érkezésétől számított 30 naptári napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak,
amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben Vevő
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 benyújtását követően újra kezdődik.
8.8. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt 3 naptári napon
belül értesíteni.
8.9. Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.
8.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 8.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződésben
szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

8.12. Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
8.13. A 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.
9.

JótáHás, technikai támogatás biztosítása

9.1

Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre vonatkozóan 12 hónap teljes körű jótál
lást vállal. A jótállás kezdete valamennyi, jelen szerződés keretében szállítandó termék eseté
ben a termékek sikeres mennyiségi átvételének az időpontja.

9.2

Eladó garanciát vállal ajelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű minőségé
ért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szemben jelen
szerződés I. számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelményeknek, továb
bá, hogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától.
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9.3

Meghibásodás esetén, a meghibásodott termék helyett új, a meghibásodott tenriékkel azonos
gyártmányú, típusú terméket (továbbiakban: csereeszköz) kell átadni a hibabejelentés napját
követő második munkanapon 16 óráig Vevő részére. A meghibásodott termékeket Eladónak el
kell szállítania a Vevő által jelen szerződésben megjelölt teljesítési helyről (3. pont) és a javí
lást saját telephelyén kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul működő terméket vissza kell
szállítania a teljesítés helyére (3. pont). Amennyiben a termék 30 napon belül nem javítható,
akkor legalább a meghibásodott termékkel azonos specifikációjú, azonos gyártmányú új ter
mékkel kell pótolni az Ajánlatkérő részére.

9.4 Vevő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek
valamelyikén, írásban teheti meg:
E-mail Cím: kozak.vaieriats®t-systems.hu
Telefonszám: ±36 1 265-9950
A hibabejelentéseket 4 munkaórán belül Eladó köteles visszaigazolni.
9.5 A meghibásodásra vonatkozó hibabejelentésének legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám),
Vevő budapesti telephelyének a címe (3. pont szerint).
9.6 A csereeszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, az átvételét Vevő Szállítólevél aláírásával
igazolja.
-

-

-

9.7 A jótállás keretében kicserélt eszköz jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számítandó,
de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás eszközök az El
adó tulajdonába, a hibás eszköz helyett kapott csereeszközök Vevő mlajdonába kerülnek.
9.8 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján szá
mítandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kieserélt hibás alkatrészek
Vevő tulajdonába kerülnek.
9.9 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelme
sen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégez
tetni, Eladóval történt egyeztetést követően, melynek költségét Eladó viseli.
9.10 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen a javí
tás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget az Eladó
viseli.
—

—

10.

Kötbér

10.lAmennyiben jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért El
adó felelős, jelen szerződés 1. pontjában meghatározott termékek mennyiségi átadás-átvétele
nem fejeződik be sikeresen, Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles.
lO.2A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. naptári napja alatt napi 0,5%, a késedelem Ii.
naptári napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.
A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
l0.3Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értéke 25 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja (Jelen szerződés 11.3. pontja), vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos
szerződésszegése miatt eláll.
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Amennyiben a termékről az átvételt követően megállapítást nyer, hogy az nem felel meg a
termékre jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek, Megrendelő
kártérítési igénye érvényesítése mellett a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása
mellett elállhat a műszaki követelményeknek meg nem felelő termék(ek) vonatkozásában
(részleges elállás). A meghiúsulási kötbér mértéke ebben az esetben a műszaki
követelményeknek meg nem felelő termék(ek) nettó értékének 20%-a.

—

10.4 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
IO.5Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. * (3) bekezdésére figyelemmel —jogosult a
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, bogy a késedelmi kötbér megfizetése nem
mentesíti a teljesítés alól.
—

11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
11.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)
b)
c)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér a jelen szerződés 10.2. pontjában meghatározott esetben eléri a
maximumot,
Eladó valamely az a)-b) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkőrében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

11.4 Vevő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
eláHni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

—

11.5 Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi. bogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon, ha
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel, vagy
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi 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. (Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b) pont).
—

—

11.6 Vevő a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésének megfelelően köteles a szerződést 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.
11.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatáltyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő megszűnését határozta cl.
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11.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen,
ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére,
az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
11.9 Az azonnali hatályú feimondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.1 OAz azonnali hatályú felmondás ajótállás és szerződi jogi rendelkezések hatályát nem érinti.
12.

Felhasználói jogok, jogszavatosság

12.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében szállított eszközökben lévő
szoftverekre (a termékek működéséhez szükséges kiegészítő szoftvereket) nem kizárólagos
szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott szoftverre vonatkozóan a licenc szer
ződésben meghatározott számú felhasználóra vonatkozó, adott szofiverre vonatkozó licenc
szerződésben meghatározott időre szóló felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tarto
zó dokumentációkra. Vevő jelen pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert fel
használási módra.

—

—

12.2 Eladó szavatosságot vállal azért, bogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi termé
ken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga, szabadalma vagy védje
gye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy
akadályozza.
12.3 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő termékek
saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerződés
ben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő,
jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló rendelkezési
jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

12,4 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez
más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződé
seket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé
teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
12.5 A 12. pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót jelen szerző
dés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatos
sági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövet
kezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

12.6 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggésben
szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles továb
bá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és
költségét.
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.
12

13.2 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.
13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti
meg.
13.4 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
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.
—

14.

-

Felek közötti kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Vevő részéről:

aa) Általános kapcsolattartó
név: Jakubovics Zsolt
Beosztás: Senior mobileszköz támogató
Telefon szám: ±3617953238
E-mail cím: jakubovics.zsolt~nisz.liu
b)

Eladó részéről:
név: Béres László
Beosztás: vezető értékesítési menedzser
Telefon szám: ±36 30 248-8656
E-mail cím: beres.laszlo(?i~t-systems.hu

14.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Ferenc Attila igazgató és Pauer Pál ágazati igazgató
14.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot.
Bármelyik
Fél
jogosult
a
14.1-14.2
pontban
meghatározott
kapcsotattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
bogy a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében
bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban
tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik
Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.
14.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadássat,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

..

-

—

(
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14.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés 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.
—

—

14.6 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 kézbesítés kizárólag postai úton (tértivevényes
ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
15.

Vis Major

15.1 Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
15,2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek az Eladónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Eladó részéről elháríthatatlanul
következnek be és amelyek Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiomak közvetlen összefüggésben kell állnia az Eladó
tevékenységével, mely összefüggést Eladónak írásban igazolnia szükséges.
15.3 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a 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.
15.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a
szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.
16.

Egyéb rendelkezések

16.1 Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem
érinti.
16.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül
nem kötötték volna meg.
16.3 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.
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16.4 1-Ia Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a
jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.5 Felek a Szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament ás a Tanács a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/-lŐLEK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 201 6/679 rendeletét (GDPR) és
az abban foglaltaknak megfelelően járnak el.
16.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.
16.7 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni 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.
16.8 A Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Allami
Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal,
belső ellenőrző szervezetek) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat
és az azok alapján kötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, részükre a
jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal
nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.
-

-

16.9 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 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 a jelen szerződés szöveg szerűen nem tartalmazza
akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen
szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi.
-

-

Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen
szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak
alá.
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1. számú melléklet a
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nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki leírás

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
Android operációs rendszerű mobiltelefonok beszerzése

2019.
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1. ANDROID OPERÁCIÓS REN DSZERŰ MOBI LTELEFONOK BESZERZÉSE
Az Ajánlatkérő NISZ (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt), mint kormányzati célú hírközlési
szolgáltató, a 346/2010 (XII. 28.) Korm. rendelet alapján nyújt vezetékes telefonszolgáltatást állami és
önkormányzati intézményeknek, szervezeteknek.

1.1.

Termékekkel kapcsolatos elvárások

Az összes leszállításra kerülő (megajánlott) mobiltelefonnak azonos típusúnak kell lennie.
Az ajánlatban az alábbi minimum műszaki feltételeknek megfelelő termékeknek „vagy azzal
egyenértékű” termékeknek kell szerepelniük.
1.2. Eszközök műszaki paraméterei:
265db Android operációs rendszerű mobiltelefon:
CPU: SoC/CPU: Exynos 7870 Octa, GPU: Mali-T830 MPÍ
.
Operációs rendszer: Android legalább Oreo 8.0
‚
RAM: minimum 3GB
o
Beépített memória tároló kapacitás: minimum 32 GB
.
o

•
.
.
‘
.
‘
o

Micro SD bővíthetőség legalább 256GB-ig
Kijelző technológia: Amoled
Kijelző felbontás: minimum 720 x 1480 képpontos felbontás
Színmélység: minimum 16M
Kijelző méret: minimum 5.6”
Beépített fő kamera: minimum 13,0 megapixel, vakuval
Beépített front kamera: minimum 8,0 megapixel
Akkumulátor: minimum 3000 mAh
Szín: fekete

1.3. Eszközök műszaki paraméterei:
500db Android operációs rendszerű mobiltelefon:
CPU: SoC/CPU: Exynos 7904 Octa, GPU: Mali-G71 MP2
.
Operációs rendszer: Android legalább Pie 9.0
.
RAM: minimum 4GB
.
Beépített memória tároló kapacitás: minimum 64GB
.
Micro SD bővíthetőség legalább 256GB-ig
.
Kijelző technológia: Amoled
.
Kijelző felbontás: minimum 1080 x 2340 képpontos felbontás
‘
Színmélység: minimum 16M
.
Kijelző méret: minimum 5.9’
o
Beépített fő kamera: minimum 16,0 megapixel, vakuval
.
Beépített front kamera: minimum 5,0 megapixel
.
Akkumulátor: minimum 3100 mAh
‘
Szín: fekete

1.4.
Eszközök műszaki paraméterei;
1 db Android operációs rendszerű mobiltelefon:

CPU: SOC/CPU: Exynos 9820 Octa, GPU: Mali-G76 MPÍ2
o
Operációs rendszer: Android legalább Pie 9.0
o

RAM: minimum 6GB

•
•
.

Beépített memória tároló kapacitás: minimum 128 GB
Micro SD bővíthetőség legalább 256GB-ig
Kijelző technológia: Amoled

.

Kijelző felbontás: minimum 1080 x 2280 képpontos felbontás

.

Színmélység: minimum 16M
Kijelző méret: minimum 5.8’
Beépített fő kamera: minimum 16,0 megapixel, vakuval
Beépített front kamera: minimum 10,0 megapixel

o

•
o
.
.

Akkumulátor: minimum 3100 mAh
Szín:fekete

1.5. Eszközök műszaki paraméterei:
1 db Android operációs rendszerű mobiltelefon:
CPU: SOC/CPU: Exynos 9825 Octa, GPU: Mali-G76 MPÍ2
• Operációs rendszer: Android legalább Pie 9.0
• RAM: minimum 12GB
.
Beépített memória tároló kapacitás: minimum 256 GB
o
Micro SD bővíthetőség legalább 256GB-ig
o
Kijelző technológia: Amoled
.
Kijelző felbontás: minimum 1440 x 3040 képpontos felbontás
.
Színmélység: minimum 16M
.
Kijelző méret: minimum 6.8
.
Beépített fő kamera: minimum 16,0 megapixel, vakuval
.
Beépített front kamera: minimum 10,0 megapixel
.
Akkumulátor: minimum 4300 mAh
.
Szín: fekete

1.6.

Játállás:

Nyertes Ajánlattevőnek jótállást kell vállalnia a szállított termékekre vonatkozóan a termékek
átvételétől a gyártó által biztosított, de minimum 12 hónapig az alábbi feltételeknek megfelelően:

•

A meghibásodott termékeket Ajánlatkérő szakértői cserélik a felhasználóknál és a
meghibásodott termékeket tárolják, és a hibát bejelentik Ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő munkarendjének megfelelően munkanapokon, 8-17 óra között telefonos és email
alapú csatornákat kell biztosítani a szállított termékekkel kapcsolatos hibabejelentések
fogadására.
A hibabejelentéseket 4 munkaórán belül kell visszaigazolni Ajánlatkérő felé.
A meghibásodott termékeket Ajánlattevőnek cl kell szállítania Ajánlatkérő budapesti
telephelyéről és a javítást saját telephelyén kell elvégeznie. A javítás után a hibátlanul
19

működő terméket vissza kell szállítania Ajánlatkérő budapesti telephelyére. Amennyiben a
termék 30 napon belül nem javítható, akkor legalább a meghibásodott termékkel azonos
specifikációjú, azonos gyártmányú Új termékkel kell pótolni az Ajánlatkérő részére.
o
A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvényesnek kell lennie a
jótállásnak Úgy, hogy a későbbiekben semmilyen ellenszolgáltatási díj nem számítható fel.
Szállítás határideje/időtartama: a szerződés hatályba lépésétől számított 14. nap.
Szállítás helyszíne: Ajánlatkérő budapesti telephelye (1148 Budapest, Róna utca 54-56.), a
meghatározott határidőknek megfelelően előre jelzett időpontban, hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00ig pénteken 8.00-14.00-ig időszakban.
Ajánlattevő feladata a vonalkódos azonosító matrica elhelyezése a termékeken. A vonalkódos
matricákat Ajánlatkérő biztosítja.
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2. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termék- és árlista
Termék megnevezi.
se, megajánlott tipusa
Samsung Galaxy
A20e DS 32GB
Samsung Galaxy
A40 DS 64GB
Samsurig Galaxy

Mennyiség (db)

Egységár (nettó
Ftldb)

Osszesen ár (nettó
Ft)

265 db

36 771 Ft

9 744 315 Ft

500 db

44 432 Ft

22 216 000 Ft

1 db

147 085 Ft

147 085 Ft

Samsung Galaxy
1 db
Note 10 PIus 5G
256GB
Mindösszesen ár (nettó Ft)*

258 930 Ft

258 930 Ft

Sb DS 128GB

32 366 330 Ft
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nyilvántartási számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

.

sz

6-NY3Teliesítést igazoló bizonylat 1.0

Hely:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti lnfokommunikációs Szol
gáltató Zrt.

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláirója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő
telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesí
tést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv.,
tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerül
tek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált doku
mentumokat 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;
Az
elfogadott
teljesítés bő I
visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

÷5~3
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6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Magyar
Telekom
Nyilvánosan
Részvénytársasá~

Azonosító

Cégjegyzék
szám,
egyéb
Cg. 01-10-041922

EV

szám,

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Magyar Telekom Nyit

Müködő

működési
engedély
szám,
szám (megfelelő aláhúzandó):

Adószám: 10773 381-2-44

bírósági

nyilvántartási

szám,

Uniós adószám: HU 10773381

Kapcsolattartó adatai
Név: Béres László

Beosztás: vezető értékesítési szakértő

Telefonszám: 06 1452 1400

E-mail Cím: beres.laszlocWt-systems.hu

Cím
Székhely (ország, irón y(tászóm, Város) utca, hózszám):
Magyarország, 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irón yítószóm, város, utca, hózszóm):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irón yítószóm, Város, utca, házszóm): 1438 Budapest, Pf. 380
Cégnév: Magyar Telekom Nyrt., Számviteli és Adózási Igazgatóság
Számlázási cím (ország, irón yítószóm, város, utca, hózszám):
Számlavezető bank
Cl B
Bankszámla száma:
10700024-04107604-52000001

Bankszámla devizaneme:
HU F

Különös adózásra Vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
beirni amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN t) /a szerzodes targyaban foglalt ügyletre vonatkozoan kerultek
kitöltésrel
Pénzforgalmi elszámolás [áfa
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.5W]:
tv. XIII/A. fejezet 169.5(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV-XVII.
NEM
NEM
fejezet, 169.5.(p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
169.5.(n)]: NEM
fejezet]:
tv. VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján:
NEM
Milyen tevékenység alapján:
Építési-szerelési munkák
KATA [2012.
évi
CXLVII.
KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]:
EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]:
NEM
NEM
NEM
It/I
______________________________________

______________________________________

EGYOfl.VELED

Dátum: Budapest, 2020jL
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.

MAGYARTELEKOMNYRT.
109? Budapest Kőn~es K0Lrn~n krt 36
C9g;egyzekszám 01-10041928
Iusza’u. 07733612-44
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5.

számú melléklet

A szerződés aláírásakor ismert alvállalkozó jegyzéke
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó:

2.

A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkozó:

3.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
Alvállalkozó neve: Sigma Informatika Kft.
Alvállalkozó székhelye/címe: 1021 Budapest, Tárogató lejtő 10.
Alvállalkozó feladata: Vonalkód felhelyezés

Nyilatkozom, hogy a Jelen pontban nevesített alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
Budapest, 2020. június ~23

Balogh Attila és Hellinger eodor
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság
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6. számú meIl~kIet. nyilvántartási számú szerződéshez
Összerendelő táblázat
Gyári
szám

Egyéb
azonosító
(IMEI
szám,
MAC
Address)

Főeszköz
i/n

db

Szülő
eszköz
leltári
száma4

NISZ
szerződés
száma

Telephely
Szállítási
címe

Szállító
neve

Eszköz
Gyártó
neve

Ha Főeszköz oszlopban (főeszköz I/N) n-el jelölt, azaz beépülő tartozék elem, akkor kell ezt a cellát tölteni a főeszközének lel
tári számával

25

