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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

„Mobiltelefonok beszerzése”

amely létrejött egyrészről a

NJSZ Nemzeti hifokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HISZ Zrt.,
azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., cégjegyzékszáin: Cg. 01-10-041633,
adószáirt: 10585560-2-44, bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001 képviseli:
Bancsics Ferenc vezérigazgató), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről:

a PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(azonosító: DKMO1O1MTEL19, székhely: 1095 Bp., Tinódi u. 1-3. Fszt. 6., céget nyilvántartó
cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cg.: 01-09-208294, adószám: 12937303-2-43.,
bankszámlaszám: 11735005-20548946-00000000, képviseli: Tóth Gábor ügyvezető) mint Eladó (a
továbbiakban; Eladó)

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

1. A szerződés létrejöttének előzménye:

1.1. Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság, (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2019/S 226-553450, illetve KE-21999/2019
szán alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Erintett Szervezetek részére a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ás a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ugynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
szőlő 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján „Mobiltelefonok beszerzése” tárgyban lefolytatott
központosított közbeszerzési keretniegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és
Szállító között keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM)

K1’4 azonosítószáma: DKMO 1MTEL19
KM aláírásának dátuma: 2020. május 27.
KM időbeli hatálya: 2021.05.27.
KM keretmennyisége: 29725 db

1.2. A DKÜ Zrt. a DKÜrendelet 13. @ (1) bekezdés a) pontja alapján Vevő, mint Ajánlatkérö javára
a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdésének c)
pontja alapján a jelen szerződés 2.1. pontjáhan megjelölt tárgyában folytatott le közbeszerzési eljárást
(a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a Vevő beszerzési igényének kielégitése érdekében.

1.3. Ajelen szerződést és számlakiállítást a PC Trade Systems Kit teljesíti.

1 .4. Eladó. jelen szerződés aláírásával kmnyilvánitja. hogy ismeri és a szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja ás betartja a jelen szerződés lárgyát’ annak megvalósítását érintő
valamennyi jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai nonnákat. valamint a Szerződés mellékletét
képező iniiszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
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2. A szerződés tárgya, mennyisége:

2.1. Ajelen szerződés akeretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen aVevő —hivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
„Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli és megveszi. az Eladó pedig eladja
és leszáflítja az 1. számú mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő
mobiltelefonokat, a 2. számú mellékletben meghatározott mennyiségben (lix rész).

2.2. Jelen szerződés tárgyát képezi továbbá opcionálisan jelen szerződés 1. számú mellékletében
(műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő 250 db mobiltelefon birtokba adása és
szállítása.

2.3. Vevő az előzőekben meghatározott opciót egyedi megrendeléssel legkésőbb jelen szerződés
hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül egy vagy több részletben jogosult lehívni azzal, hogy az
utolsó megrendelés dátuma nem lehet későbbi, m int a KM hatályának utolsó napját megelőző 30 naptári
nap.

2.4. Az opció lehívására vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

- a szállítandó eszközök megnevezése, valamint azok mennyisége
- a teljesítés határideje (figyelemmel ajelen szerződés 2.3 pontjában foglaltakra),
- a teljesítés helye,
- az egyedi me~endelés ellenértéke (amely jelen szerződés 2. számú mellékletében

meghatározott árak, egységárak alapulvételével kerül m egállapításra és amely tartalmazza
az egyedi megrendelés teljesítésével kapcsolatosan Eladót megillető teljes ellenértéket).

Az egyedi megrendelés(ek) teljesítésére jelen szerződés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

2.5. Vevő fenntartja a jogot, hogy ajelen szerződés 2.2 pontjában meghatározott opciót ne vagy ne
teljes mértékben hívja Ic. Eladó jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben
semmilyen jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Vevő a jelen szerződés 2.2
pontjában meghatározott opciót nem vagy nem teljes egészében hívja le az 2.2 pontban meghatározott
határidő lejártáig. Eladó kijelenti és elfogadja, hogy az opció rendelkezésre tartásáért Vevő külön díjat
nem fizet Eladónak.

2.6. A szerződés teljesítése az I. számú mellékletében (műszaki leírás) meghatározott műszaki
követelményeknek megfelelően történik.

3. A szerződés hatálya, teljesítési határideje:

3.1 Felek rögzítik, bogy jelen szerződés hatálybalépésének feltétele annak mindkét fél általi
aláírása.

3.2 Felek jelen szerződést határozott időre kötik azzal. hogy a szerződés mindkét íél szerződésszerű
teljesítésével szűnik meg.

3.3 Eladó a 2.1. pont alapján meghatározott termékeket jelen szerződés hatálybalépését követő 30
naptári napon belül köteles leszállítani.

3.4 Eladó a 2.2. pontban meghatározott opciós rész tekintetében Vevő cégszerűen aláírt egyedi
megrendelésétől számított 30 naptári napon belül köteles leszállítani a termékeket.

3.5 Vevő a fix és megrendelt opciós mennyiségek vonatkozásában előteljesitést elfogad.
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4. A teljesítés helye:

4.1. Eladó köteles a termékeket a 1148 Budapest’ Róna utca 54-56. szám alatti helyszínre szállítani és
birtokba adni Vevő részére.

4.3. A papír alapon átadásrakerülő dokumentumokat 1135 Budapest, Csata utca 8. szám alatt kell átadni
a jelen szerződés 13.1. pontjában me~eIölt kapcsolattartónak. Eladó a Műszaki leírás alapján
meghatározott dokumentumokat elektronikus formában a niszkozpoiMiraktarWnisz.hu e-mail címre
köteles ni e ~il’ ül den

5. A teljesítésre vonatkozó általános szabályok átadás-átvétel szabályai, a teljesítésigazolás

5.1. A teljesítésre vonatkozó általános szabályok

5.1.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező eszközöket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban, gyári csomagolásban köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket Úgy csomagolni, hogy
azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

5.1.2. Eladó valamennyi termékhez köteles biztosítani az adott termékre vonatkozó, annak
rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékot
is), illetve a műszaki leírásban meghatározott alkatrészeket, beszereléshez, rendeltetésszerű működéshez
szükséges kiegészítőket.

5.1.3. Eladó — a fentieken túl - kötetes Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetővé tenni
jelen szerződés keretében szállftott termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot magyar nyelven, így különösen: felhasználói kézikönyvet, CE tanúsítványt,
jótállásra vonatkozó okmányokat. Ajótállásra, gyártói garanciára vonatkozó okmányokon Eladó köteles
feltüntetni a termék gyári számát, valamint ajótállás időtartamát. Ajótállás igénybevételéhez szükséges
elérési ut(ak) átadásáról a Vevő nyilatkozatot állít ki (vevői nyilatkozat).

5.1.4. Eladó feladata a termék Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
cünke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a tennéken, a termékek leltári számmal való ellátása.
Eladónak a terméken a vonalkódotjól látható helyen (p1. az eszköz teteje, hátulja) Úgy kell elhelyeznie,
hogy annak üzemszerű működést ne zavarj a, a terinéken elhelyezett egyéb azonosító j elzés(eke~t ne
takarja Ic és az eszköz a leltárak során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz
leállítására, inegbontására a leltár során).

5.1.5. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára,
- a fix rész esetében: jelen szerződés hatálybalépését követö 5 munkanapon belül
- opcióból történő lehivás esetében az egyedi megrendelés kézhezvételét követő 5 napon belül

fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 14.1 pontjában meghatározott
kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok
mennyisége stb.

5.1.6. Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt öt munkanappal írásban, elektronikus, úton
értesíteni Vevő jelei’ szerződésben meghatározott kapcsolattartóját és Vevő központi raktárát a szállítás
időpontjáról jelen szerződés 13. pontjában megadott értesítési címen. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a leszállulást követő legkésőbb hatodik
munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a tern,ék(ek) őrzéséről Eladó költségére
és veszélyére Vevő gondoskodik.

5.1.7. Eladó a szállításra vonatkozó értesítéssel egyidqjűleg köteles Vevő kapcsolattartója és Vevő
központi raktára részére a jelen szerződés 13. pontjáhan meghatározott értesitési címre elekfl’onikusalh
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szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni ajelen szerződés mellékletét képező, Eladó által
kitöltött Összerendelő táblázatot (továbbiakban; Osszerendelő táblázat). melynek valamennyi
leszállított termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia;
• termék megnevezése,
• temiék gyártói terinékkódja,
o termék gyári száma,
• termék leltári száma,
. termék egyéb, eszköztípusrajellemző azonosítója (IMEI szám, MAC address)

Az Összerendelő táblázat kötelezően alkalmazandó sablonjajelen szerződés 8. számú melléklete.

Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg ajelen pont szerinti Összerendelő
táblázatot nem küldi meg a Vevő kapesolattartója és Vevő központi raktára részére.

5.1.8. Eladó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, j ogosultságokkal.

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

5.1.10. Amennyibenjelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót
haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül
is ismernie kelt), jelezve az akadályt és annak okát, valamintvárható időtartamát. Vevő késedelme Eladó
egyidejű késedelmét kizáija.

5.1.11. Eladó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Partner Adatairól
dokumentumot (jelen szerződés melléklete).

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

5.2. A’tadás-átvételre vonatkozó előírások

5.2.1. Vevő ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből áll.

5.2.2. Eladó köteles jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt teljesítési helyszínre a teljes
mennyiséget, a 2500 darab mobiltelefont, és az azokhoz tartozó eszközöket, alkatrészeket- a műszaki
leírásban, meghatározott tennékeket — leszál lítani és a termékekhez tartozó használati únnutatót,
valamint jelen szerződés 5.1.3. pontjában megjelölt dokumentumokat teljes körűen átadni Vevő részére.

5.2.3. Opciós rész tekintetében Eladó köteles jelen szerződés 4.1. pontjában megjelölt teljesítési
helyszínre a Vevő által cégszerűen aláírt egyedi megrendelésen meghatározott mennyiségű
mobiltelefont, és az azokhoz tartozó eszközöket. alkatrészeket- a műszaki leírásban, meghatározott
termékeket — leszáll itani és a termékekhez tartozó használati útmutatót, valamint jelen szerződés 5.1.3.
pontjában megjelölt dokumentumokat teljes körűen átadni Vevő részére

Mobilíelef’onok átadós-áti’éíelére vonatkozó szabál’ok

5.2.4. Az átvétel — ajelen szerződésben meghatározott előzetes értesítést követően —jelen szerződés
4.1. ponljában meghatározott teljesítési helyen történik hétíötől-csütörtökig 8:00-I 4:00 óra között.
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pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után
szállítja Ic a termékeket, Vevő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A
szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséröl Eladó költségére és veszélyére Vevő
gondoskodik.

5.2.5. Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles Vevő képviselője részére átadni papír alapon
a jelen szerződés 5.1.8. pontja szerinti Ósszerendelő táblázatot. A dokumentum átadása az átvétel
megkezdésének feltétele.

5.2.6. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:

- a leszálUtott mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e Ic,
- a termék megfelel-e jelen szerződésben és a Műszaki leírásban meghatározott előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződésben előírt tartozékokat,
- Eladó a termékkel együtt jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat átadta-e vagy

megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési helyét.

5.2.7. Vevő az átvételt a szállitólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamirn
jelen szerződés azonosítószámának) aláírásával igazolja. Az átadás-átvételről a Felek átadás-átvételi
jegyzőkönyvet készítenek Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben legalább az alábbi adatokat szükséges
rögzíteni:

- az átadás-átvétel időpontja, helye,
- felek jelenlévő képviselőinek neve, beosztása, aláírása,
- az átadás-átvétel tárgyát képező termék egyedi azonosítója (gyári száma),
- az átadás-átvétel tárgyát képező termék garanciális idejének megjelölése.

5.2.8. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:

- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította le,
- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
- a leszállított termék nem felel meg jelen szerződésben és Műszaki leirásban meghatározott

előírásoknak,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződésben előírt

tartozékokat,
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta átjelen szerződésben meghatározott

dokumentumokat és/vagy nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus elérési helyét sem.

5.2.9. 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, amely(ek)nek átvételét Vevő

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

5.2.10. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt mennyiségi átad~ás
átvételi eljárást folytatnak Ic, melyre az áadás-át’ ételre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően
alkalmazni. A második sikertelen átadás-átvételi eljárást követően Vevő meghiúsulási kötbér
alkalmazása mellett jogosult a szerződéstöl ~— a szerződésszegéssel érintett tennékek tekintetében -

elállni.
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5.3. Teljes fíésigazolás

5.3.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú
mellékletében meghatározott eszközök mennyiségi átadás-átvétele a Jelen szerződésben megadott
teljesítési helyszínen sikeresen lezárult, illetve Eladó átadta Vevőnek ajótállás dokumentumait és annak
igénybevételéhez szükséges elérési utat.

5.3.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Vevőnek átadni az alábbiakat:

- ajelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott mobiltelefonok sikeres átvételét igazoló
szállítólevel(ek)et, valamint átadás-átvételi jegyzőkönyveket,

- jelen szerződés alapján szállítandó dokumentumok sikeres átvételének igazolását,

- ajótállás igénybevételéhez szükséges elérési ut(ak) átadását igazoló vevői nyilatkozatot,

mely(ek) átvételét követően Vevő a Kbt. 135. * (I) bekezdésében meghatározott határidőn belül kiállítja
a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (4. számú niellék1et~. Szerződő Felek kijelentik, hogy ajelen szerződés
tárgyát nem tekintik osztható szolgáltatásnak.

5.3.3. Vevő aTeljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó az 5.3.2.
pont szerinti dokumentumo(ka)t nem, vagy nem teljes körűen, illetve nem megfelelő tartalommal adja
at.

5.3.4. Ajelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott opcióból történő lehívás esetén Vevő az egyedi
megrendelést teljesíti, ha az egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele
sikeresen lezárult. Eladó az egyedi megrendelés teljesítését követő 3 munkanapon belül köteles átadni
Vevőnek az egyedi megrendelésben meghatározott valamennyi termék sikeres mennyiségi átadás-
átvételéről felvett szállítólevele(ke)t valamint sikeres minőségi átadás-átvételéről felvett
jegyzőkönyve(ke)t, mely(ek) átvételét követően Vevő 15 munkanapon belül kiállítja az egyedi
megrendelés teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot.

5.3.5. Bánnely nem szerződésszeríi teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként
megilletik. Vevő továbbá jogosult aPtk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított jogával élni, mely alapján
nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás
kiteijed.

5.3.6. Az Eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben
(továbbiakban: DKÜ Rendszer) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett
változást, amit a Vevő (intézmény) a DKU Rendszerben S napon belül köteles visszaigazolni. A
visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesités nem felelt meg a jelen
szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKI) Rendszer
automatikusan „teljesílve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.

5.3.7. A Vevőnek - az Eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a
DKÜ Rendszerben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

6. Alvállalkozókra, szakemberekre vonatkozó rendelkezések

6.1. Eladó jelen szerződésben meghatározon feladatai teljesítéséhez a keretnegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában inegnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
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6.2. Amennyibenjelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. * (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.3. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozz~árulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség — jelen
szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Eladó irányába terheli.

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

7. A fizetendő eHenérték:

7.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és műszaki
követelményeknek megfelelő teljesítését a 2. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti.

7.2. Az Eladót megillető díj teljes összege az Egyszerűsítési törvény alapján összevont in&astruktúra
fejlesztéséről- HOKP rendszer projektből kerül kifizetésre, ami: 199.383.250,- Ft ± közbeszerzési díj
± ÁFA, azaz, Százkileneven ilenCmillió-llárOmszá iyok ome~cr~ktszaz0tVen forint ±
közbeszerzési díj ± általános forgalmi ad&, melyből:

a) Fix rész értéke: 181.257.500,- Ft ± ÁFA, azaz SzáznyolcvanegynhiIlió_kétSzáznt~~
ötszáz forint + ÁFA.

b) az opció értéke: 18.125.750,- Ft ± AFA, azaz Tizennyolcnlillió_SZáZhUSzOflötezer
hétszázötven forint + AFA

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadók.

7.3. A szerződéses ár ~tenxiékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerMő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás
díját, ajótállás költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.

A központosított közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. ~-

ában meghatározottak szerint történik. A közbeszerzési díjat Vevő aKorm. rendelet 14. ~ (1) bekezdése,
valamint 27/D. *-a alapján közvetlenül az eljárást lefolytató DKU Zrt. részére fizeti meg. A Korni.
rendelet 14. ~ (2) d) pontja alapján a közbeszerzési díj alapja jelen szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított értéke, mértéke 2 % ± AFA.

7.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített eflenértéken túl, további díjazás. költségtérítés, vagy
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen new illeti meg. A jelen szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendök, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.

8. Fizetési feltételek:

8.1. Elaclójelen szerződés teljesítéséért azalábbiak szerint jogosult számla ben~újtására:
- fix rész teljesitésért: egy darab számla benyújtásárajogosult.

1 Nyertes Ajánlattevő ajánlata szerint.
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.. opcióból történő lehívás esetén: egyedi megrendelésenként egy- egy darab számla
benyájtására jogosult.

8.2. Vevő a szerződéssel kapcsolatban sz előlegfizetést és előre fizetést kizáija.

8.3. Eladó tudomásul veszi, bogy 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 kiflzetés során.

8.4. Eladó ajelen szerződés 7.2. pontjában meghatározott díjra a Kbt. 135. * (1) és (6) bekezdésében
foglaltak szerint, a Ptk. 6:130. ~ (I) 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. sz. melléklet)
alapján, annak kiállítását követően a mindenkori Afa tv. szabályai szerint állít ki, és azzal együtt
nyújt be a Vevőnek. Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számla kiállítására jogosult.

8.5. A benyújtandó számla kötelező melléklete sz előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél
által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (3, sz. melléldet).

8.6. A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, a Vevő központi
ilctatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. ~ alapján lehetővé teszi az elektronikus
számla befogadását is sz e_invoice@nisz.hu e-mail címen.

8.7. 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. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

A számlán szerepeltetni szükséges:

a) a szállított teni~ékek, valamint nyújtott szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és
annak TESZOR számát,
b) a NISZ Zrt. nevét, címét, adószámát és sz általa megadott belső azonosításra szolgáló Jelen
szerződés számot,
c) fizetési határidőként a 30 napot,
d) a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a szánilán szerepeltetni szükséges a projekt megnevezését: az Egyszerűsített tv. alapján összevont
in üastwktúra fejlesztéséről-HOKP rendszer
g) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afa
tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak

Amennyiben Eladó elektronikus számlát nyújt be, a szánilának meg kell felelnie:

— az Áfa tv. 175. *—a szerinti előírásoknak; valamint
- EN 16931-l :2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az

Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának

8.9. Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számkíjának és mellékieteinek központi
iktatólába érkezésétől vagy a 8.6. pont szerinti, a Vevő elektronikus számla befogadó e-mail címére
történő beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely időtarraniba
nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

Oldal8/25



8.10. Késedehnes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi
kamatot fizet Eladónak.

8.11. Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem
a 8.6. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott
okból — nem fogadható be.

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

8.13. Eladó a szerződés aláirásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner adatairól”
(5. sz. melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Vevő részére történő átadásával.

8.14. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merűlnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.15. A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély
igénybevétele nélkül.

8.16. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

8.17. A Szerződés hatálya. alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében,
cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon
belül köteles Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasurv(d~nisz.hU e-mail címre.

8.18. A számlához a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.

8.19. Eladó ajelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

9. Jótállás

9.1. Eladó jelen szerződés keretében szállított termékekre ás az azokhoz tartozó alkatrészekre jelen
szerződés 1. számú mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott feltételek szerint jótállást vállal. A
jótállási Idő kezdete a termékek sikeres mennyiségi átvételének az időpontja. Ajótállásra egyébiránt a
keretmegállapodás rendelkezései i.rányadók. A termékek jótállásának kezdőidőpontját fel kell tüntetni a
Teljesítést Igazoló Bizonylaton.

9.2. Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan ás
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel
szemben jelen szerződés L számú mellékletében meghatározott műszaki specifikációknak, továbbá,
bogy jelen szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag,
gyártási és egyéb) hibától.

9.3. Eladó szavatolja, bogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére — a szerződés szerinti tartalommal ás teijedelemben — jogosult és/vagy jogosított. Eladó
szavatolja továbbá1 hogy harmadik személynek nincs olyan joga. igy különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye). amely Vevőnek
a jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná. vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
Jelen pontban meghatározott fclelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is terheli.
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Egyebekben a vaIósá~iak meg new felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiásulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a szerződést
azonnali hatállyal jogosult kimondani.

9.4. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltaloni vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó
jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői Jogi. szabadalmi és egyéb harmadik
fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni Vevő minden
olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelőjogszavatossági nyilatkozata miatt érik.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Amennyiben a szerződés teljesítésében Eladó késeclelembe esik, vagy hibásan teljesít, illetve
amennyiben jelen szerződésben meghatározott határidőig Eladónak felróható okból jelen szerződés 2.
számú mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik be
sikeresen, Eladó .— az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy hibás teljesítés vagy
meghiúsulás) Riggően — késedelmi vagy hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1 -10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától
napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített termék/szolgáltatás-mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt
időszak maximum 25 nap. A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződést
felmondani/elállnj.

10.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített
mennyiség nettó értéke. A Ptk. 6:187. ~ (2) bekezdésének alkalmazását Felek kifejezetten kizárják
akként, hogy Vevő a szavatossági igény (p1. tennék kijavításának kérése, kicserélése) érvényesítésére
kitűzött határidő eredménytelen eltelte esetén hibás teljesítés miatti kötbérigényét is érvényesítheti.

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

10.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KMX.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható. A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített
termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.

10.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak betartásával.

10.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

10.8. A kötbérigények érvényesítése nem záija ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Jelen szerződés rendes íelmondússal nem szüntethető meg.
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11.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira is.

11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 5., 6., 12. fejezeteiben szabályozott esetekben,
d) Eladó valamely — az a)-e) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által
megadott határidőre nem teljesíti.

11.4. 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 végelszámolással történő
megszűnését határozta cl.

11.5. 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.

11.6. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

11.7. Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

11.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha

a) az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. * (I) bekezdés k) pont kb,) alpontjában meghatározott feltétel.

12. Titoktartás, Adatkezelés

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

12.2. Felek tudomással bírnak arról, hogy Üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy inegtiltani. amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
került. de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra bozatalát az arra
Illetékes megtilihatja.

12.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni.
minden. bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni,
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12.4. Eladó a Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

12.5. A szerződés teljesítése során az Eladó tudomására jutott, a Vevő kezelésében lévő adatokat
szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra
nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a
Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.

12.6. Eladó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lenni, és
csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül
szükséges.

12.7. Amennyibenjelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, az Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltatbatja ki.

12.8. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult .—

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és kötbért érvényesíteni.

12.9. Vevő vállalja, hogy az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény adatbiztonságra
vonatkozó és a Btk. személyes adattal való visszaélésre, a közérdekü adattal való visszaélésre és az
üzleti titok megsértésére vonatkozó rendelkezései továbbá a 2016/679 EU adatvédelmi rendelet
(„GDPR”) értelmében Eladónak kizárólag .— a jelen Szerződés teljesitésével összefüggésben —

anonimizált infonnációt és adatot (ideértve, de nem kizárólagosan személyes adatot (ide nem értve a
szerződés teljesítése során közreműködő kapesolattartó személyek neve, telefonszáma és e-mail címe),
érzékeny adatot különleges adatot, közérdekű adatot, a rendszer működésével összefüggő infonnációt
és adatot) ad át, hoz tudomására, ennek elmulasztásából, késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan
adatközlésből eredő, vagy azzal összefüggő minden felelősség, kár Vevőt terheli.

12.10. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatahnazással a
jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a
szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett
munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető
telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás
érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig — amennyiben a szerződés időtartama alatt a
kapcsolattartó személye változik, Úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb
írt körben és célból használhatja, és a másik Félnek ugyanezen célból és feltételekkel történő használat
érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott
adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés
időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve
jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre
kerülhetnek.

12.11. Felek tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartóként megjelölt személy a GDPR rendelet 16. és
1 8. cikkével összhangban kérheti a személyes adatainak helyesbítését, kezelésének korlálozását, illetve
a GDPR rendelet 21. cikke szerinti eset fennállása esetén tiltakozhat azok kezelése ellen. Á kötelezően
megadott személyes adatok kezelése jelen szerződés megkötésének előkészítésével kezdődik ás az
adatok törléséig tart. A törlésre akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó európai uniós és nemzeti
jogszabályok szerint jelen szerződéssel kapcsolatos dokumentum-megőrzési kötelezettség megszűnik.

12.12. Felek rögzítik, hogy ajelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is. kölcsönöscn
betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat. ideértve különösen, de nem
kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az inforniációszahadságról szóló 2011. évi CXII.
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törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 20 16/679. számú rendelet („GDPR”)
rendelkezéseit.

13. FeJek közötti kapcsolattartás

13.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

Vevő részéről kapcsolattarlásra jogosult:
Neve: Varga Zsolt Kálmán
Beosztása: Személyes ügyfélszolgáltatási központvezető
Levelezési címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Mobiltelefon száma: +36 30 677 4686
telefon száma: ±36 18962730
e-mail címe: varga.zsoltkalman@flisz.hu

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult:
Neve: Bartos Attila
Beosztása: Vezető projektmenedzser
Levelezési címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Mobiltelefon száma; +36 30 592 5857
telefon száma: ±36 1 795 4649
e-mail címe: bartos.attila@tlisz.hu

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult:
Neve: Adók Judit
Beosztása: közbeszerzési munkatárs
Levelezési címe: 6728 szeged, Back Bernát a. 2.
Telefonszáma: 62/310-020 802-es mellék
Mobiltelefon száma: 20/4744-471
e-mail címe: kozbesz@pctrade.hu

13.2. Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen
jogosultak:

Neve: Ádám Csongor Zsolt
Beosztása: fejlesztési ágazati igazgató

Neve: Varga Dezső
Beosztása: gazdasági vezérigazgató- helyettes

13.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1., 13.2. pontban meghatározott
kapesolattart4ja/teljesité5igaz0~ja személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
kapcsolattartók. teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolatiartó/teljesitésigazoló személyében
bckövetkezeit változás a másik Féllel való szerződésszerü közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosílásra new jogosultak.

13.4. Szerzőclő Felek rögzítik. hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést ~a ovábbiakban: értesítés) szerzödésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megkiildésnek minősül. az írásban és

— írásban igazolt személ es átadással,
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tértivevényes ajánlott levélben,
elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben

13.5. Az e-mail útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá. amikor a címzett
azt igazoltan kézhez vette, aiTól automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes
ajánlott postai küldeménvt 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 kerestejelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkező bizonyításáig — a
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek
tekinteni.

13.6. Szerződő Felek megállapodnak, bogy a postai Utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a
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.

14. Vis Major

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

14.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat a szerződésszerű
teljesítést akadályozó, vagy meghiúsító eseményeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozó Fél ellenőrzési
körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okoz és a vis maiorra
hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy az elTe okot adó körülményt elkerülje vagy elhárítsa, 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, fonadaloin, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború
és terroreselelonények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

14.3. Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesithetőek, erről a vis
maior eseményre hivatkozó Fél köteles haladéktalanul írásban tájékoztatást adni és a tájékoztatás
alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.

14.4. A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 15.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és teljes
körű bizonyítása.

14.5. Amennyiben a vis maior miatt a teljesitési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét
követő 15 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll — választása szerint — jelen szerződéstől elállni
vagy jelen szerződést azonnali hatállyal (‘elmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major
miatt felmerült kárát.

15. Egyéb rendelkezések~ a szerződés tartalmának értelmezése:

15.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás fölytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
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15.2. Eladónak és a Vevönek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttiik a szerződés keretében felmerült.
Minden ezzel kapcsolatos tényről. akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást
írásban tájékoztatni.

15.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbirálására a rendes bírósági fórumokat választják.

15.4. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog rendelkezései az irányadók.

15.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

15.6. 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 ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog 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.

15.7. Jelen szerződés fő szövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

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

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

1, számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)
5. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
6. számú mclléklct A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése szerbti meghatalmazás (omcnny~u’.i’ t’»u’

7.számú melléklet: Összerendelő táblázat

A szerződést a felek átlanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „3” eredeti példányban - melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap -

jóváhogyólag íiják alá.

Dátum: ~3 ~

~.L. ~

Bancsics Ferenc Tóth Gábo’
Vezérigazgató Ugyvezető

NISZ Zrt. PC Trade Systems Kft.
Vevő Eladb ~flk (3)

. . ~c Trade bystems an.
~ »~ ~uaapesti TinÓdt u. 1-3. fsz. 6.

Ádószám: t2937303243
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1. számú melléklet a 1020071 nyiiváinrtási Számú szerződéshez

MŰSZAKI LEÍRÁS
Mobilteleforiok beszerzése

.•~»~• ~ ~
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS TÁRGYA
Ajánlatkérő 2500db fix ás 250db opció (Az opció Iehívást Ajánlatkérő szerződéskötéstől
számított 1 évig teheti meg) mobiltelefon (egy gyártó által biztosított homogén) szállítására
kér ajánlatot az alább részletezett műszaki paramétereknek megfelelően. Ajánlatkérő az
eszközöket hivatali környezetben adatbevitelre és fényképkészítésre (dokumentum, arckép)
kívánja használni.

1. ÁLTALÁNOS KIKÓTÉSEK A SZÁLLÍTOTr ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓAN
Az ajánlott eszköz csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszköz lehet. Az
ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak.

‘ A követelményeknek való megfelelősséget igazoló magyar nyelvű gyártói
dokumentáció vagy gyártói adatlap,

• Gyártói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott eszközök a 3. pontban részletezett
műszaki követelményeknek megfelelnek, amennyiben az nem derül ki a gyártói
adatla pró I.

• Felhasználói kézikönyv

2. AJÁNLATKÉRŐ SZOLGÁLTATÁSAI
Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása.
Ajánlatkérő biztosítja központi raktárába (1146 Budapest, Róna utca 54-56.) történő
szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási feladatok elvégzése
céljából’
Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele’

3. Mobiltelefon Műszaki specífikációja (2500db fix és 250db opció)

o CPU: minimum Mediatek Helio G9OT CPU Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.O 6Hz
Cortex-A55) vagy ezzel legalább egyenértékű teljesítménnyel rendelkező (www.kimovil.com
benchmark alapján)

o Operációs rendszer: legalább Android lOverziójú operációs rendszer,

o magyar nyelvű operációs rendszerrel kell rendelkezzen

‘ gyártó által biztosított Android upgrade lehetőséggel rendelkezzen legalább a jótállási idő
végéig

o RAM:minimum4GB

Beépített memória tároló kapacitás: minimum 64GB
o Micro SD bővíthetőség legalább 512GB-ig

o Kijelző technológia: Super AMOLEDJ PS LCD Vagy ezekkel egyenértékű

o Kijelző felbontás: minimum 1080 x 2340 képpontos felbontás

o Színmélység: minimum 1GM
o Kijelző méret: minimum 6,5”

o Beépített hátoldali, fő kamera: minimum 30,0 megapixel, vakuval

‘ Beépített előlapi kamera: minimum 16,0 megapixel

‘ A hátlapi kamera autófókuszos optikával rendelkezzen.
• A Kamerák automatikus fehéregyensúlyt biztosítsanak
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• Digitális zoom funkcióval rendelkezzen
o NFC támogatás

o Elektronikus személyi igazolvány olvasására képes kell egyen
o Elektronikus Személyi igazolvány megbízható olvasási műveletekhez elegendőjelszint

biztosítása
o jellemzők: ujjlenyomat olvasó(fingerprint), közelség érzékelő (proximity), Google Play

támogatás
o Akkumulátor: minimum 4500 mAh
o Szín: fekete, szürke, fehér, vagy ezek árnyalatai

Helymeghatározás: GPSvevő (A-GPS)
o súly: maximum 210g

o Régiókód: EU vagy magyar
o Tartozékok: EU töltő

o Jótállási idő minimum: 12 hónap gyártói garancia

o Támogatnia kell a 36,46 mobil szabványokat
o WIFI 802.11. a/bIg/n/ac

• Automatikus fényerő szabályozás
o minimum USB 2.0

Szállítandó dokumentációk (elektronikusan vagy papír alapon)

o Felhasználói kézikönyv (magyar nyelvű)
• CE tanúsítvány (magyar vagy angol nyelvű)
o jótállást igazoló dokumentum

4. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
A nyertes Ajánlattevőnek vonalkódos, leltárszámos matricát kell minden eszközre elhelyeznie
a szállítás előtt. A matricát az Ajánlatkérő biztosítja a szerződéskötést követő tíz munkanapon
belül. Az Ajánlattevőnek a felragasztott matricák, az eszközök gyári számát és az eszköz
azonosítóját összerendelő elektronikus ás papír alapú listát kell az Ajánlatkérő részére
biztosítani. A matricákat az eszközökön jól látható helyre kell feltenni (p1. az eszköz
hátoldalára), úgy, bogy az eszköz üzemszerű működésben zavart nem okozhat és az eszközön
elhelyezett egyéb azonosító jelzést nem takarhat lel
Ajánlattevő köteles legalább a termék mennyiségi átvételre történő szállítása előtt három
nappal írásban értesíteni Ajánlatkérőt a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség
elmulasztása esetén Ajánlatkérő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő
negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek)
őrzéséről Ajánlattevő költségére és veszélyére Ajánlatkérő gondoskodik.
Ajánlatkérő köteles biztosítani a helyszínt és az átadás-átvételhez szükséges saját erőforrást.
A fenti értesítéssel egyidejűleg köteles Ajánlatkérő részére elektronikusan, szerkeszthető
formátumban (.xls/.xisx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást
(összerendelő táblázat), melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

• termék megnevezése,
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. gyártói termékkód,

. termék gyári száma,

. termék vonalkódjának száma

. lMElszám

Ajánlattevő a termékek szállítását mindaddig nem kezdhet! meg, míg ezen kimutatást nem
adja át Ajánlatkérő részére. Amennyiben a szerződés teljesítése során Ajánlattevő számára
bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy
Ajánlattevőnek haladéktalanul írásban értesítenie kell Ajánlattevőt a késedelem tényéről,
annak várható elhúzódásáról és okairól.
Az átvétel során az átvevő meggyőződik a szállított eszköz megfelelőségről, a műszaki
specifikációban szereplő feltételek, illetve a gyártói dokumentáció és adatlapok alapján. Ennek
eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. Az átvétel a hiánytalan dokumentáció és eszköz
darabszám után történhet meg.

4.1. Támogatás

Ajánlattevő vállalja, hogy a mobiltelefonok átadása után a jótállási idő végéig magyar nyelvű,
szállítói támogatást nyújt az alábbi paraméterekkel:

• Bejelentést fogad email-en és telefonon munkaidőben (hétköznap 8-16:30)
o Ajánlattevő a termékekre minimum 12 hónap gyártói garanciát jótállást biztosít. Ajátállási Idő

kezdete a termékek sikeres mennyiségi átvételének az időpontja.

5. TEUESÍTÉS HELYE
A szállított eszközök átadásának helyszíne Ajánlatkérő központi raktára: 1146 Budapest, Róna
utca 54-56’

6. TEUESÍT~S HATÁRIDEJE
Szállítás határideje szerződéskötéstől számított 30. naptári nap.
Opciók tekintetében a megrendeléstől számított 30. naptári nap.
Ajánlatkérő a fix és opciós rész tekintetében előteljesítést elfogad.
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2.számú melléklet a 1020071 nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termék/szolgáltatás- és árlista

„Mobiltelefonok beszerzése”

Cikkszám Termék Nettó egységár Mennyiség Meirnyiség
(Termékazonosító) (olgálatás) (Ft) (db) összesen Nettó összár

megnevezése (db) (Ft)

163476RR fXiaomi Redmi Note 72.503,- 2500
j8 Pro 64GB GREY 1181.257.500,

I 63476RR lxiaomi Redmi Notel 72.503,- 250 j
l~ Pro 64GB GREY I 18~125.750~

Mindösszesen (nettó Ft)jl 99.383.250,-

A megajánlott termékeket 27 % ÁFA és közbeszerzési díj (2 % ±27% ÁFA) terheli.



..
NISZ

3. számú melléklet a 1020071 nyilvántartási Számú szerződéshez
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-lOS 1 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum;

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a TIB aláírója) (a TIB jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

TermékIszolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállitólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más ) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott e~éb devizában Devizanem: Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

I I :~‘~ 42~ (d’)

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

iiUU ius’.hu
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4. számú melléklet a 1020071 nyilvántartási Számú szerződéshez

Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta)

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

Nyilatkozattevő:
Cégnév: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Felelősségű Társaság
Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6
Cégjegyzékszám: 01-09-208294
Adószám: 12937303-2-43
Képviseletében eljár: Tóth Gábor ügyvezető

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt PC Trade Systems Kft.(cégnév) a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja2 szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Digitális
Kormányzati Ugynökséget haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Digitális
Kormányzati Ügynökség jogosult felmondani, vagy attól elállni.

095~ 8Y nis Ret. (3

2021 ~ Amj~fSZ. 6.

(cégjegyzésrejogos’ t vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

23 ~ (1)Etörvény alkalmazásában

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

Jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-ktllön vagy együtt 100%-
os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külíbIdi állami vagy
helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett
nyilvánosan működő részvénytársaság,

b,) az olyan belföldi va~’ külföldi jogi személy vagy Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:

ha,) tulajdonosi szerkezete, apéirnnosás és aterrorizmus flnanszirozása megelőzéséröl és megakadályozásáról szóló törvény
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb,) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában Vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye vall,

be) nem minősül atársasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül Vagy közvetetten több mint 25%-os tttlaJdonnal, befolyással vagy szavazati

joggal bíró jogi szcmély,Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezettekintetében a ha,), hh) és he) alpontszerinti
feltételek fennállnak:

c) az a civil szervezet és a vízitársulat. amely megfelel a következő feltétcleknek:
ca) vezető tisztségviselői ntegismedietők.
eb) a civil szervezet és a vízitársulat. valamint ezek vezető tisztségviselói nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek

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

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezel tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatűs elkerüléséről szóló egyezménve van:
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‚~ 7 5. számú melléklet a 1020071 nyilvántartási számú szerződéshezI
~ ‘U~Ifl P’N )XC %TSAC 165

PM [~i U Irt
• 6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1 .0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és PC Trade Systems Kft.
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cé~ie~vzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-208294

Adószám: 12937303-2-43 Uniós adószám:
Kapcsolattartó adatai

Név: Beosztás:

Telefonszám: B-mail cím:
Cím

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca, házszáin):

Vevő partner esetében a következőket is M kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Számlavezető bank
Neve:

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:

Különös adózásra vonatkozó Információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partncrre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.@ (»1:
XHI/A. fejezet, 169. ~ (Ii)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.

fejezet, 169. ~ (p,gj]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.~ Alanyi inentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
(n)]: fejezet]: tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján: Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. KPJA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: törvény]:

Cégszerű aláírás Systems Kfti~

1095 BudapeSt1 Tinodl ‚t 1-3. fsz. O
AdóSzám 12937303-2-43
Bsz: 11~735O0520548946
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7. számú melléklet 1020071 nyilvúntartási számú szerződéshez

KISZ Zrt. Szerződésszáina: 1020071

Összerendelő táblázat

So Leltári Típusszám Megnevezés Gyári szám Egyéb Főeszköz d Sziilőeszk Szállítási Szállító Gyártó
rsz azonosító az eszközön azonosító * I I N b öz leltári Cím neve neve
ám (Vonalkód) ( IMEI szám, száma Telephely

MAC Address
)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1

*Fla Főeszköz oszlop “N”-eljelőlt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a “Szülőeszköz leltári szám” oszlop megfelelő celláját a főeszközének
leltári azonosítójával.
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