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  Szerződés nyilvántartási száma: 10250431 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

 

amely létrejött egyrészről a  

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041633 

Adószám: 10585560-2-44 

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt.10403239-00027183-00000001 

Képviseli: Varga Dezső és Ádám Csongor 

Képviselő titulusa: Gazdasági vezérigazgató-helyettes és Fejlesztési ágazati igazgató 

mint Vevő, (a továbbiakban: Vevő) 

 

másrészről a(z) 

Cégnév: Nádor Rendszerház Kft. 

Székhely: 1152 Budapest, Telek u 7-9. 

Cégjegyzék szám: 01-09-074755 

Adószám:10507326-2-42 

Bankszámlaszám:11100104-10507326-01000003 

Képviseli: Gombos Tibor Miklós 

Képviselő titulusa: ügyvezető 

mint Eladó, (a továbbiakban: Eladó)2,  

 

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

1) A NISZ Zrt., mint Ajánlatkérő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 azonosítószámú, 

„Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdeké-

ben” projekthez „Migrálandó rendszerek speciális igényei – KAK 3. site kialakításához szükséges 

fizikai kiszolgálók bővítése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 projekt keretében” tárgyban (a 

továbbiakban: közbeszerzési eljárás) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továb-

biakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A köz-

beszerzési eljárásban Vevő Eladót, mint Nyertes Ajánlattevőt nevezte meg az eljárás nyerteseként, 

amelyre tekintettel felek jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 

 

2) Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez fizi-

kailag nem csatolt közbeszerzési eljárás felhívása, és a további közbeszerzési dokumentumok, vala-

mint Eladó benyújtott ajánlata. 

 

3) Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés 

                                                                 
1 A végleges szerződés tartalmazza. 
2 Nyertes Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén valamennyi Közös Ajánlattevő feltüntetésre kerül 
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teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja jelen Szerződés tár-

gyát, annak megvalósítását érintő jogszabályokat, a hatósági és egyéb előírásokat, az egyébként rá 

vonatkozó etikai normákat, az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő va-

lamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós támogatások felhasználására vo-

natkozó jogszabályokat is, valamint a Szerződés mellékleteiben foglaltakat. 
 

4) Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. Ameny-

nyiben valamely, a Szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, vagy a Felek közötti 

vitás kérdésre a Szerződés és annak mellékletei nem tartalmaznak rendelkezéseket, sorrendben:  

− a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz a 

✓ a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban,  

✓ az Ajánlati felhívásban és  

✓ Dokumentációban,   

− Eladó ajánlatában  

foglaltak az irányadóak. 

5) Felek kijelentik, hogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalma-

zásában 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. 

 

6) Amennyiben Eladó Közös ajánlattevőként vett részt a közbeszerzési eljárásban Vevő a szer-

ződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE 

 

1.1. Jelen szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja 

és üzembe helyezi a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, jelen szerződés 1. 

számú mellékletében található műszaki követelményeknek megfelelő termékeket.  
 

2. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE, A SZERZŐDÉS HATÁLYBALÉPÉSE 

 

2.1. Eladónak jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen 

szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül kell leszállítania és üzembe helyeznie. 

 

2.2. Jelen szerződés a Felek által történő kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az 

aláírások nem ugyanazon a napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja.  
 

2.3. Felek jelen szerződést, határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen 

szerződésben meghatározott feladataikat Felek teljesítik.  
 

 

3. A TELJESÍTÉS HELYE 

 

3.1. Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek mennyiségi átadás-átvé-

telének helyszíne Vevő 1148 Budapest, Róna utca 54-56. szám alatt található központi raktára. 

 
Az üzembe helyezés és a minőségi átadás-átvétel Vevő Budapesten található 3 db szervertermében 

történik. A szervertermek pontos helyszínéről Vevő jelen szerződés hatálybalépését követő 5 na-

pon belül értesíti Eladót, megadva a termékek helyszínek közötti megoszlását. 
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Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket és a termékekhez 

kapcsolódó dokumentumokat, a Szerződésben meghatározott egyéb dokumentumokat a teljesítési 

helyszínen papír alapon kell átadnia. 

 

4. A TELJESÍTÉS MÓDJA 

 

4.1. Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket új, 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, vonalkóddal ellátva, gyári csomagolásban 

köteles leszállítani. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás során 

semmilyen sérülés ne érje. Az üzembe helyezést követően a hardverek csomagolóanyagának 

elszállítása Eladó feladata. 

 

4.2. Eladó valamennyi termékhez köteles mellékelni: 

a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve Vevő által 

előírt tartozékokat is), 

b) a több részegységből álló eszközöknél az egyes komponensek összekötéséhez szükséges belső 

kommunikációt és működést lehetővé tévő eszközöket, csatlakozókat és kábeleket, 

c) az eszközök fizikai össze- és rackbe történő beszereléséhez szükséges minden eszközt, 

alkatrészt, 

d) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot (így 

különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó 

okmányokat), a műszaki leírást, valamint a műszaki dokumentációt, 

e) az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges telepítőkészletet. 

Az d) pontban meghatározott dokumentumokat Eladó elektronikus úton is Vevő rendelkezésére 

bocsáthatja. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles feltüntetni az átadott eszköz gyári 

számát, a jótállás kezdő időpontját és a jótállás időtartamát. 

 

4.3. Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi 

azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a termékeken úgy 

kell elhelyeznie a vonalkódot, hogy az eszköz zavartalan működése biztosított legyen, ugyanakkor 

az eszköz a leltárok során könnyen beazonosítható maradjon (ne legyen szükség az eszköz 

leállítására, megbontására a leltár során). 

 

4.4. A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónak jelen szerződés hatálybalépését 

követő két munkanapon belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződés 16.1 pontjában 

meghatározott kapcsolattartójával és egyeztetnie kell vele a vonalkódok rendelkezésre 

bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (vonalkód átadás-átvételének időpontja, átadandó 

vonalkódok mennyisége stb.). 

 

4.5. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni 

Vevő jelen szerződés 16.1 pontjában meghatározott kapcsolattartóját a szállítás időpontjáról. Az 

értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított eszköz tényleges átvételét a 

leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a 

termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik. 

 

4.6. Eladó legalább az eszközök szállítása előtt 5 munkanappal köteles Vevő részére 

elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) a Vevő kapcsolattartója (16.1 pont) és a 

Vevő központi raktár niszkozpontiraktar@nisz.hu e-mail címére megküldeni a szállítandó 

termékekről készült Eladó által kitöltött Összerendelő táblázatot (5. számú melléklet ) teljesítési 

mailto:niszkozpontiraktar@nisz.hu
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helyenkénti bontásban. Eladó a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a jelen 

pont szerinti Összerendelő táblázatot nem küldi meg Vevő kapcsolattartója és Vevő központi 

raktára részére. 

 

 

5. ELADÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
5.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven köteles teljesíteni. 

 

5.2. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok 

teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal. 

 

5.3. Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért, 

szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a szerződés szerinti kötelezettségeit a 

tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon teljesíteni. 

 

5.4. Alvállalkozók, szakemberek igénybevételére vonatkozó előírások  

 

5.4.1 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. § (2)-(4) bekez-

déseiben foglaltak szerint veheti igénybe a jelen szerződés 6. számú mellékletében megnevezett 

alvállalkozókat.  
 

5.4.2. Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 6. számú mellékletében neve-

sített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 5.4 pont előírásainak betartása 

mellett. További alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó tel-

jesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoztatni (alvál-

lalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során 

ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  

5.4.3. Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesítésében 

már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó, szakember nevét, székhelyét 

(lakcímét), valamint az alvállalkozó, szakember teljesítésben való közreműködése befejezésének 

az időpontját.  

5.4.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalko-

zókban, személyekben bekövetkező, jelen (5.4.1-5.4.3.) pontban szabályozott változások nem igé-

nyelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. 

5.4.5. Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont 

személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési 

kötelezettség – jelen szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Eladó irányába terheli. 

 

5.4.6. Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy 

felel, mintha maga járt volna el. Ha Eladó az 5.4. pontban szabályozottak megsértésével von be 

alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy 

igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 
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5.4.7. Eladó a megfelelő munkavégzés érdekében az egyes helyszíneken munkát végző 

szakembereinek adatait (név, születési idő, hely, anyja neve lakcím) legkésőbb a szakember 

teljesítésben való közreműködése megkezdése előtt 5 munkanappal köteles Vevőnek megadni. 

Jelen szerződés teljesítése során az egyes helyszíneken kizárólag olyan személy(ek) végezhetnek 

munkát, akiknek jelen pont szerinti adatait Eladó Vevő részére átadta. 

 

5.4.8. Eladó 24 órán belül köteles Vevőt tájékoztatni (a szakember nevének és a teljesítésben való 

közreműködése megszűnése időpontjának megadásával) abban az esetben, ha valamely olyan 

szakembere, akinek adatait az 5.4.7. pontban meghatározottak szerint közölte, a szerződés 

teljesítésében már nem vesz részt. Eladó felelős mindazon kárért, amely Vevőt amiatt éri, hogy 

Eladó jelen pont szerinti értesítési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tett eleget. 

 

5.4.9. Eladó anyagi felelősséggel tartozik Vevő tulajdonát képező berendezésekben okozott kárért, 

továbbá valamennyi alkalmazottja és alvállalkozója által okozott kárért. Eladó köteles Vevő 

mindennemű igazolt kárát megtéríteni, mely jelen szerződés teljesítése során olyan okból 

következett be, amelyért felelős. 

 

5.4.10. Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára 

megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul 

értesíteni. 

 

5.4.11. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól 

dokumentumot. Az átadott dokumentumok jelen szerződés 4. számú mellékletében találhatók. 

 

5.4.12. Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti 

meghatalmazást, amely jelen szerződéshez 7. számú mellékletként került csatolásra. 3 

 

6. VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

6.1. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei 

részére a teljesítés helyére történő belépést és az ott történő munkavégzést a teljesítéshez szükséges 

mértékig és időtartamban. 

 

6.2. Vevő előzetes egyeztetést követően biztosítja Eladó szakemberei számára a munkaidőn 

túli, valamint a hétvégén történő munkavégzést. 

 

6.3. Vevő köteles Eladó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt, adatot és 

dokumentumot, amely Eladó tevékenységének szakszerű és körültekintő ellátásához szükséges. 

Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak és 

információknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Eladó szerződésszerűen 

tudjon teljesíteni. 

 

7. ÁTADÁS-ÁTVÉTELRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

 

7.1. Vevő jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi 

eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi átvételből, ezt követően üzembe 

helyezésből és annak lezárásaként minőségi átvételből áll. 

 

                                                                 
3 Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része, ha az Vállalkozó külföldi adóilletőségű 
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Mennyiségi átvétel: 

 

7.2. A mennyiségi átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni elektronikus 

formában (xls vagy xlsx) a jelen szerződés 4.6 pontja szerinti Összerendelő táblázatot, melynek az 

ott meghatározott adatokon kívül termékekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az 

átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott dokumentum átadása. 

 

7.3. Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Vevő képviselője 

részére, melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének, valamint jelen szerződés számának. 

 

7.4. A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy: 

a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiség-

gel, 

b) Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí-

totta-e le, 

c) a termék megfelel-e jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott előírásoknak, 

d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 4.2 a)-c) és e) pontjában elő-

írtakat, 

e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 4.2 d) pontjában meghatározott doku-

mentumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési he-

lyét, 

f) a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-

e a jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározott előírásoknak, 

g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 7.2. pont szerinti Összerendelő 

táblázatban a termékhez rendelt vonalkóddal. 

 

7.5. Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, 

székhelyének, valamint jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő a mennyiségi átvételt 

megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén: 

a) Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította 

le, 

b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, 

c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott előírá-

soknak, 

d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 4.2 a)-c) és 

e) pontjában előírtakat, 

e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át jelen szerződés 4.2 d) pont-

jában meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektroni-

kus elérési helyét sem, 

f) Eladó nem vagy nem a jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározott előírások szerint 

helyezte el a terméken a vonalkódot, 

g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 7.2. pont szerinti kimutatásban a 

termékhez rendelt vonalkóddal. 

 

7.6. A mennyiségi átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az 

alábbiakat kell rögzíteni: 

- az átadás-átvétel időpontja és helye, 

- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása, 

- az átvétel megtagadásának az indoka, 

- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma, 
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amely(ek)nek átvételét Vevő megtagadta, 

- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele, 

- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja, 

- Felek képviselőinek aláírása. 

 

7.7. A mennyiségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-

átvételi eljárást folytatnak le, melyre a 7.2-7.5 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni, azzal, hogy az ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult 

meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi átvételt követően Vevő a meghiúsulás 

jogkövetkezményének alkalmazása mellett jogosult elállni a szerződéstől. 

 

Üzembe helyezés, minőségi átvétel: 

 

7.8. A sikeres mennyiségi átvételt követően Eladó a termékeket az üzembe helyezés 

helyszíneire szállítja. Az üzembe helyezés megkezdése előtt Eladó köteles Vevő képviselőjének 

átadni a sikeres mennyiségi átvételt igazoló szállítólevél egy példányát. Eladó az üzembe helyezést 

mindaddig nem kezdheti meg, amíg az előzőekben meghatározott dokumentumokat nem adja át 

Vevőnek. Az üzembe helyezés keretében Eladó feladata: 

- a memóriamodulok és diszkek fizikai beszerelése Vevő útmutatása alapján, 

- eszközök bekapcsolása, 

- szükség esetén a megfelelő driver, BIOS, firmware verziók telepítése az eszközökre, 

- státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása. 

 

7.9. Az  üzembe helyezést követően kerül sor a minőségi átadás-átvételi eljárásra, melynek 

során Vevő az üzembe helyezett eszköz funkcionalitását vizsgálja, melynek keretében annak 

vizsgálatára kerül sor, hogy az eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmas-e, illetve, hogy 

hibamentesen működik-e. Eladó köteles az üzembe helyezés és a minőségi átadás-átvétel során 

minden szükséges tájékoztatást megadni az eszközök működésével kapcsolatban, illetve Vevő erre 

vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani. 

 

7.10. A minőségi átadás-átvételi eljárás sikeres, ha az eszköz hibamentesen működik. 

 

7.11. A minőségi átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell 

az alábbiakat: 

- az átadás-átvétel időpontja és helye, amely egyben a kárveszély átszállásának az idő-

pontja, 

- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása, 

- az átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei, 

- Felek által rögzíteni kívánt adatok és tények, 

- Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átadás-átvétel sikeres 

volt-e vagy sem, 

- Felek képviselőinek aláírása. 

 

7.12. Sikertelen minőségi átadás-átvétel esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a 7.11. 

pontban meghatározottakon kívül rögzíteni kell az alábbiakat is: 

- az átvétel megtagadásának az indoka, 

- Eladónak az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételei, 

- azon termék(ek) felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód száma), melyekre Vevő az át-

vételt megtagadta, 

- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja. 
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7.13. A minőségi átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-

átvételi eljárást folytatnak le, melyre jelen (7.) pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

7.14. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről 

nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés 

következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. § (2) bekezdésében biztosított 

jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét 

tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed. 

 

7.15. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség 

követelményének figyelembevételével állapították meg. 

 

8. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 

8.1. Eladó jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 

2. számú mellékletében felsorolt valamennyi termék mennyiségi és minőségi átadás-átvétele 

sikeresen lezárult és Eladó a jelen szerződés 11.6 pontja szerinti elérési utat Vevő részére átadta.  

 

8.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevő jelen szerződés 16.1 

pontjában meghatározott képviselőjének 

− jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott termékek mennyiségi 

átvételét igazoló szállítólevele(ke)t, valamint a sikeres minőségi átadás-átvételt 

igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvet, 

− a 11.6 pont szerinti elérési út átadását igazoló vevői nyilatkozatot. 

 

8.3. Vevő a 8.2 pont szerinti dokumentumok átvételét követő 5 napon belül kiállítja a Teljesítést 

Igazoló Bizonylatot, melyet jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmaz. A Teljesítést Igazoló 

Bizonylathoz kiállításának alapjául szolgáló, 8.2 pont szerinti dokumentumok a Teljesítést Igazoló 

Bizonylat mellékletét képezik, Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig 

megtagadhatja, míg Eladó az annak kiállításához szükséges, 8.2 pontban meghatározott 

dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át. Amennyiben valamely átadott 

dokumentummal kapcsolatban Vevőnek észrevétele van, Felek a teljesítést igazoló bizonylat 

kiállítására rendelkezésre álló határidőn belül egyeztetést tartanak. 

 

8.4. A teljesítést a szerződés 16.2. pontjában meghatározott teljesítésigazoló személyeknek kell 

igazolniuk.   

 

9. ÁRAK, DÍJAK 

 

9.1. Felek rögzítik, hogy a beszerzés Európai Uniós forrás felhasználásával valósul meg a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005 projekt keretében. 
 

9.2. A jelen szerződés tárgyát képező termékek árát, egységárát jelen szerződés 2. számú 

melléklete tartalmazza.  
 

9.3. Eladót megillető díj teljes összege (jelen szerződés értéke) a jelen szerződés 2. számú 

mellékletében meghatározott árak, egységárak alapján: 6.193.280,- Ft + ÁFA, azaz Hatmillió-
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egyszázkilencvenháromezer-kettőszáznyolcvan forint + általános forgalmi adó.  

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

rendelkezések az irányadóak 

9.4. A 9.3 pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget. A 9.3 pontban meghatározott nettó ár különösen 

(termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban 

felmerülő összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás díját, a jótállás 

költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de 

nem tartalmazza – sem termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót. 

 

9.5. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken (9.3 pont) túl, további díjazás, 

költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. 

A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok 

semmilyen jogcímen nem emelhetők.  

 

 

10. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

10.1 Eladó adott feladat teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

167. §-ban foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által aláírt, 

a számlához tartozó teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően a mindenkori 

Áfa tv. szabályai szerint állít ki, és azzal együtt nyújt be Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező 

melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, a számlához tartozó teljesítést igazoló 

bizonylat. 
 

10.2 Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult. 

 

10.3 Eladó tudomásul veszi, hogy a számlák nettó ellenértéke a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-

2015-00005 számú „Közigazgatás informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek 

csökkentése érdekében” című kiemelt projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a 

Támogató által közvetlenül kerül kifizetésre. 

 
10.4  Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítést igazoló 

bizonylattal igazolt, Eladót adott számla alapján megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan 

kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató 

egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1), (4) (6) és a 

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően, a 2014–2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra 

figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet 

hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem 

számít be. 

 

10.5 Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a fizetési határidő 

a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. A számla kötelező melléklete az adott 

számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat.  
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10.6 A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő központi 

iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. § alapján lehetővé teszi az 

elektronikus számla befogadását is az e_invoice@nisz.hu e-mail címen. 
 

10.7 A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Vevő utalja át Eladó részére a 

számla, a Vevő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül. 

 

10.8 Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: 

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szer-

ződés számot, 

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény (Áfatv.) és a 169. § szerinti előírásoknak, 

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök, valamint nyújtott szolgáltatások 

megnevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát,  

- fizetési határidőként 30 napot,  

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot, 

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, 

- a számlán szerepeltetni szükséges a projektek megnevezését: Közigazgatás informatikai 

infrastruktúrájának konszolidálása a költségek csökkentése érdekében, és azonosítószá-

mát: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00005. 

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

- az Áfa tv. 175. §-a szerinti előírásoknak; valamint 

- EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabvány-

hoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

 

10.9 A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős a 

Vevő felelősséggel nem tartozik. 

 

10.10 A Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával 

kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó 

előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg. 

 

10.11 Felek rögzítik, hogy a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak tekintik a 

Kormányrendelet rendelkezéseit. 

 

10.12 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és annak 

ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Kormányrendelet 

119. §-a alapján biztosítja Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő 

mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. 

 

10.13 A szállítói előleget –ÁFA nélküli összeg tekintetében – (előlegbekérő dokumentum 

benyújtásán keresztül) Eladó közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti a Vevő 

egyidejű értesítése mellett. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói 

előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről 

elfogadottnak kell tekinteni. 

 

10.14 Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható – opció és ÁFA nélküli – 

összegének 10%-a erejéig az Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 
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10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, Eladó a szerződés elszámolható 

összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének 

megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 

Kormányrendelet 83. § (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 

118/A. § (2) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként igénybe vett 

összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra oly módon, hogy Vevő 

az előleg mindaddig beszámításra a kiállított számla összegébe, amíg az előleg teljes összege 

levonásra nem kerül. 

 

10.15 A Vevő köteles Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 

5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében. 

 

10.16 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 újrakezdődik. 
 

10.17 A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a 

nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) 

naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasury@nisz.hu e-

mail címre. 

 

10.18 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. § (1) 

bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.  

 

10.19 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, 

akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. 

 

10.20  Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát 

nem a 10.6 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen szerződésben 

szabályozott okból – nem fogadható be.  

 

10.21 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

 

11. JÓTÁLLÁS ÉS GYÁRTÓI TÁMOGATÁS 

 

11.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre teljeskörű 12 hónap jótállást és 

gyártói támogatást vállal a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottak szerint. A jót-

állás és a gyártói támogatás kezdete a termékek sikeres mennyiségi és minőségi átvételének idő-

pontja, mely időpontot a TIB-en rögzíteni kell. 
 

11.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek szerződésszerű mi-

nőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek megfelelnek adott termékkel szemben 

jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott követelményeknek, továbbá, hogy jelen 

szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta hibától.  

 

11.3 Jótállás alá tartozó hibabejelentését Vevő az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 

- E-mail cím: ugyfelszolgalat@nador.hu 

mailto:treasury@nisz.hu
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- Telefonszám: +36 1 470 5022 

A hibabejelentést Eladó Vevő számára írásban is köteles megerősíteni (visszaigazolás) a 

műszaki leírás elvárása szerint. 
 

11.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

- hibát bejelentő személy neve, beosztása, 

- meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám), 

- észlelt hibajelenség leírása, 

- a meghibásodás helyszíne, 

- hibabejelentés száma.  

 
11.5 Eladónak a jótállás és a gyártói támogatás időtartama alatt biztosítania kell az alábbiakat: 

- bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) hozzáférési lehetőséget a gyártó 

technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez, 

- az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes letöltési lehetőségét. 

 
11.6 Eladó a 11.5 pont szerinti kötelezettsége teljesítése érdekében az eszközök szállításának 

napján megadja Vevő jelen szerződés 16.1 pontjában meghatározott képviselőjének azt az elérési 

utat (adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely lehetővé teszi a Vevő számára a 

11.5 pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételét. 

 

11.7 A Vevő adatbiztonsági előírásai következtében az Eladó semmilyen körülmények között 

nem jogosult a meghibásodott eszközben található diszkeket vizsgálni, javítani, azok tartalmát 

megismerni, A meghibásodott diszkek javítására vonatkozó rendelkezéseket a 11.8 pont tartal-

mazza. 

 

11.8 Diszk meghibásodása esetén az Eladó köteles a meghibásodás bejelentését követő 1 mun-

kanapon belül új, a meghibásodott diszkkel teljesen kompatibilis, továbbá annak paramétereivel 

azonos vagy kedvezőbb tulajdonságú diszket átadni Vevőnek. Szerződő Felek megállapodnak, 

hogy ezen diszkek cseréjét Vevő munkatársai végzik. Szerződő Felek kijelentik, hogy a meghibá-

sodott diszkek Vevő munkatársai általi cseréje nem eredményezi a jótállás elvesztését. Az új esz-

köz jótállására jelen (11.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

11.9 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy kése-

delmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel 

elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli. 

 

11.10 Szoftverhibát a termék gyártója javítja. 

 

11.11 A jelen pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos valamennyi költ-

séget az Eladó viseli. A jótállás a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára 

érvényes így, jelen szerződés hatálya alatt jótállással kapcsolatos feladata teljesítéséért Eladó sem-

milyen díjat nem számíthat fel. 
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12. KÖTBÉR 

 

12.1 Amennyiben jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott határidőig olyan okból, amelyért 

felelős, Eladó jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti, Eladó – az erre 

okot adó körülmény jellegétől (késedelem vagy meghiúsulás) függően – késedelmi vagy 

meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.  

 

12.2 A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. 

napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a 

késedelmesen teljesített termék nettó értéke. Jelen pont alkalmazása szempontjából a nap 

kifejezésen naptári nap értendő.  

 

12.3 Jelen szerződés meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, 

melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak 

tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali 

hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. 

 

12.4 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót 

megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával. 

 

12.5 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő – a Ptk. 6:187. § (3) bekezdésére figyelemmel – 

jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér 

megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.  

 

 

13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

13.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

13.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és a 

272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet előírásait is szem előtt tartva kizárólag írásban módosíthatják. 

 

13.3 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 kötbér eléri a maximumot, 

c) Eladó megsért jogszavatossági vállalását, 

d) jelen szerződés 15.5. pontjában szabályozott esetben 

e) 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. 

 

13.4 Vevő jogosult – választása szerint – jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy 

attól elállni a Kbt. 143. § (1) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén. 

 

13.5 Vevő köteles – választása szerint – jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy 

attól elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén. 
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13.6 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 143. 

§ (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.  

 

13.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a 

másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással 

történő megszűnését határozta el. 

 

13.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli 

értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha 

a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az 

abban megadott határidőig nem tesz eleget. 

 

13.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés 

megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

 

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

 

 

14. FELHASZNÁLÓI JOGOK, JOGSZAVATOSSÁG 

 

14.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével a jelen szerződés keretében kifejezetten Vevő szá-

mára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá 

tartozó művek (Vevő számára készített dokumentumok, jegyzőkönyvek stb.) vagyoni jogát meg-

szerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat – különösen, de nem kizárólagosan – minden 

további díjfizetés nélkül átruházhatja, átdolgozhatja és többszörözheti. Vevő jelen pont szerinti 

jogosultsággal jogosult az átadott műveket módosítani vagy bármely harmadik személlyel módo-

síttatni. 

 

14.2 Vevő a jelen szerződés keretében átadott, nem kifejezetten Vevő számára készített szoftver 

licencekre, szoftververziókra (beleértve azok dokumentációját is) (továbbiakban: dobozos szoft-

ver) a termék gyártója által meghatározott terjedelmű, a termék licenc szerződésében meghatáro-

zott felhasználási jogot szerez azzal, hogy amennyiben a termék licenc szerződése és jelen szerző-

dés között ellentmondás van, a jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a dobozos 

szoftverekről biztonsági másolatot készíthet. 

 

14.3 Vevő a dobozos szoftvereket kizárólag a jelen szerződésben valamint az adott szoftver li-

cenc szerződésében meghatározottak szerint használhatja. Vevő a dobozos szoftverekről – bizton-

sági másolat kivételével – másolatot nem készíthet, illetve a dobozos szoftvereket nem teheti 

közzé, továbbá semmiféle lépést nem tehet, annak érdekében, hogy a dobozos szoftverek forrás-

kódjával megegyező forráskódot hozzon létre. A dobozos szoftverek használata egységes termék-

ként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetők el, külön nem használhatóak. 

 

14.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított valamennyi 

terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy véd-

jegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy 

akadályozza.  

 

14.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő ter-

mékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában jelen szerző-

désben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak más részére történő, 
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jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is magában foglaló – rendelkezési 

jogosultságokkal rendelkezik. 

 

14.6 Eladó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítésé-

hez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerző-

déseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését és gyakorlását lehetővé 

teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák. 

 

14.7 A 14.4 -14.6 pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) Eladót 

jelen szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jog-

szavatossági nyilatkozat esetén Vevő – a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jog-

következményeinek alkalmazása mellett – a szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 

 

14.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel összefüggés-

ben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Eladó köteles to-

vábbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült minden kárát és 

költségét. 

 

15. TITOKTARTÁS 

 

15.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak 

megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges 

tartalmáról. 

 

15.2 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.  

 

15.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy 

számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával 

teheti meg. 

 

15.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem 

minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, 

hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át 

Vevőnek.  

 

15.5 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.  
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16. FELEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSE SORÁN 

 

16.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői: 

 

a) Vevő részéről kapcsolattartó: 

Név: Szlanka Lajos 

Beosztás: projektmenedzser 

Telefon szám: +3618967406 

Mobiltelefon szám: +36305976850 

E-mail cím: szlanka.lajos@nisz.hu 

 

b) Eladó részéről kapcsolattartó:  

Név: Kopácsi László 

Beosztás: kereskedő 

Telefon szám: 06 1 470-5000 

Mobiltelefon szám: +36 20 926 6503 

E-mail cím: kopacsi.laszlo@nador.hu 

 

16.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy(ek) együttesen: 

 

 

Név: Dömötör Csaba 

Beosztás: Projektmenedzsment igazgató 

és 

Név: Dukai-Kiss Gabriella 

Beosztás: Projekt dokumentációs és monitoring osztályvezető 

 

 

16.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése 

során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 16.1-16.2 pontban meghatározott 

kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, 

hogy a 16.1-16.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében 

bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban 

tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel 

való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem 

jogosultak. 

 

16.4 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 átadással,  

- tértivevényes ajánlott levélben,  

- visszaigazolt e-mailben megküldött értesítés. 

 

16.5 Az e-mail 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 
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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. 

 

16.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint 

jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen 

pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott 

levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet. 

 

17. VIS MAIOR 

 

17.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás 

vis maior eredménye. 

 

17.2 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 erre 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, rekvirá-

lás vagy embargó; 

e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és ter-

rorcselekmények; 

f) zendülés, rendzavarás, zavargások. 

 

17.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, 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 Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell 

teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell 

keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.  

 

17.4 A vis maiorra hivatkozó felet terheli a 17.2. pontban szereplő feltételek kétséget kizáró és 

teljes körű bizonyítása.  
 

17.5 A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a 

szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 

tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani. 
 

17.6 Amennyiben a vis maior miatt a teljesítési határidő meghaladja a teljesítési határidő leteltét 

követő 15 naptári napot, Vevőnek jogában áll – választása szerint – jelen szerződéstől elállni vagy 

jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior 

miatt felmerült kárát. 
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18. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

18.1 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek 

alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet 

egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban 

a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak. 

 

18.2 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. 

 

18.3 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. 

 

18.4 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják 

megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita 

elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. 

 

18.5 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. 

 

18.6 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő 

szövegének rendelkezését kell alkalmazni. 

 

18.7 A jelen nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. 

 

18.8 Felek jelen szerződés aláírásával rögzítik és tudomásul veszik az Európai Parlament és a 

Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és jelen 

szerződés teljesítése során az abban foglaltaknak megfelelően járnak el. 
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18.9  Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 

2. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista (nyertes ajánlattevő részletes árajánlata) 

3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat  

4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner Adatairól 

5. számú melléklet: Összerendelő táblázat  

6. számú melléklet: Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói 

7. számú melléklet:  Kbt. 136.§ (2) bekezdése szerint meghatalmazás4 

 

Jelen szerződés 18 számozott pontból és 7 számozott mellékletből áll, 3 egymással szó szerint 

mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó 

kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 

jóváhagyólag írtak alá. 

 

Budapest, 2022. ...………….…..             Budapest, 2022. ...…………….….. 

 

 

…………………………………………… ………………………………………………… 

Varga Dezső és Ádám Csongor 

Gazdasági vezérigazgató-helyettes és Fej-

lesztési ágazati igazgató 

NISZ Zrt. 

Vevő 

Gombos Tibor Miklós 

ügyvezető 

 

Nádor Rendszerház Kft. 

Eladó 

 

  

                                                                 
4 Kizárólag abban az esetben lesz a szerződés része, ha az Vállalkozó külföldi adóilletőségű 
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1. számú melléklet a 1025043 nyilvántartási számú szerződéshez 

 

 
 

 

 

Migrálandó rendszerek speciális igényei – KAK 3. site kialakításához 
szükséges fizikai kiszolgálók bővítése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-

00005 projekt keretében 
 

Műszaki melléklet 
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1 Az ajánlatkérés tárgya 
Az Ajánlatkérő négy darab Fujitsu RX2530 M2 rack szervert szeretne bővíteni memóriával és diszkekkel a következő eszközök 

segítségével: 

Megnevezés db 

64GB (1x64GB)  DDR4 LR ECC memória modul 24 

HD SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP 8 

 

A bővítendő infrastruktúra a NISZ Zrt. Budapesti 3 db szervertermében található. 

2 Általános rendelkezések 

2.1 Gyártósemlegesség 

Tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt előírásokra, amennyiben az ajánlatkérő által meg-

határozott közbeszerzési műszaki leírásban a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tesz meghatá-

rozott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa 

nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy 

gyártási folyamatra való hivatkozást, ajánlatkérő a hivatkozott gyártmányú vagy eredetű dolog, eljárás, védjegy, szabadalom, te-

vékenység, személy, típus, származás vagy gyártási folyamat helyett azzal egyenértékűt is elfogad. 

3 Hardver elemekkel kapcsolatos általános elvárások 

3.1 A megajánlott eszközökkel kapcsolatos általános elvárások  

Az ajánlattétel során figyelembe kell venni az alábbi környezeti feltételeket. 

Környezeti igények (egyenértékűségi követelmény): 

Azonosító Követelmény 

K-01 Hőmérséklet tartomány: 

• működési: 18 és 28 C között 

• tárolási: -20 és +60 C között 

Páratartalom: 20-80% lecsapódásmentesen. 

 

Egyéb szükséges, az Ajánlattevő által biztosított általános kiegészítők, feladatok 

Azonosító Követelmény 

K-02 Ajánlattevő feladata az alábbi fejezetben részletezett eszközök leszállítása az Ajánlati dokumentációban meg-

határozott helyre.  

K-03 Szállítás előtt vonalkódos leltári szám azonosító matricával kell az eszközöket ellátni. A vonalkódos matricákat 

Ajánlatkérő biztosítja. 

K-04 Üzembe helyezés, melynek keretében az alábbi tevékenységeket várjuk el: 

• A memóriamodulok és diszkek fizikai beszerelése ajánlatkérő útmutatása alapján, 

• Eszközök bekapcsolása, 

• Szükség esetén a megfelelő driver, BIOS, firmware verziók telepítése az eszközökre, 

• Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása. 
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4 Beszerzendő eszközök 
Beszerzési igény: Az Ajánlatkérő a meglévő 4 db Fujitsu rack-mount szervereinek az ajánlatkérés tárgya fejezetben részletezett 

módon történő bővítése. 

A beszerzésnek a következő feltételeket teljesíteni kell (egyenértékűségi követelmény): 

Azonosító Követelmény 

B-01 A bővítéseknek úgy kell megvalósulni, hogy a Fujitsu rack-mount szerverek garanciája nem sérül. 

 

5 Teljesítéssel kapcsolatos feladatok 

5.1 Nyertes ajánlattevő feladatai 

• A memóriamodulok és diszkek leszállítása  

• Az Ajánlatkérő által adott leltári számok és azonosítók felragasztása 

• A felhívásban meghatározott helyszínen a memóriamodulok és diszkek fizikai beszerelése ajánlat-
kérő útmutatása alapján 

• Eszközök bekapcsolása 

• Szükség esetén a megfelelő driver, BIOS, firmware verziók telepítése az eszközökre 

• Státuszjellemzők ellenőrzése, hibák elhárítása 

5.2 Leszállítandók 

• A fizikai eszközök bővítései 

• Az eszközök jótállásra vonatkozó dokumentációi 

5.3 Jótállással és gyártói támogatással kapcsolatos elvárások 

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a megajánlott termékekre a 12 hónap jótállást és gyártói támogatást. A jótállási és gyártói 

támogatási idő kezdete a termék mennyiségi, minőségi átvételének együttes teljesülésének az időpontja,  amely a teljesítésigazolás 

kiállításának együttes feltétele. 

A jótállásra és a gyártói támogatásra vonatkozó feltételek: 

Azonosító Követelmény 

JP-01 Az Ajánlatkérő a hibabejelentését a hét minden napján 0-24 óra között teheti meg. 

JP-02 A hibabejelentést Ajánlattevőnek 4 órán belül kell visszaigazolnia. 

JP-03 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

• hibát bejelentő személy neve, beosztása, 

• meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám), 

• észlelt hibajelenség leírása, 

• a meghibásodás helyszíne, 

• hibabejelentés száma. 

JP-04 Az Ajánlattevőnek a bejelentéstől számított 8 órán belül el kell kezdenie a hiba elhárítását. 

JP-05 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell bővebb (publikusan hozzáférhető tartalmakon felül) 

hozzáférési lehetőséget a gyártó technikai dokumentációihoz, hibalistákhoz, szoftverfrissítéseihez. 

JP-06 Jótállás és gyártói támogatás keretében biztosítani kell az eszközhöz kapcsolódó szoftverfrissítések díjmentes 

letöltési lehetőségét. 
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2.számú melléklet a 1025043 nyilvántartási számú szerződéshez 

 
 

Megrendelt termék- és árlista 

 

Megnevezés Mennyiség (db) 
Nettó egységár 
nettó HUF/db 

Összesített ár  
(mennyiség * 

egységár) 

64GB (1x64GB)  DDR4 LR ECC memória modul 24 227 740 5 465 760 

HD SAS 12G 900GB 10K 512n HOT PL 2.5' EP 8 90 940 727 520 

Mindösszesen nettó ajánlati ár (HUF-ban megadva)     6 193 280 
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3. számú melléklet a 1025043 nyilvántartási számú szerződéshez 

 

 

 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0 

 

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT 
Készült 

Hely:  Dátum:  

Jelen vannak: 

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:  

Megrendelő:NISZ  

Nemzeti Infokommunikációs Szol-

gáltató Zrt. 

Képviselő (1) neve, beosztása:  

(a TIB aláírója) 

 

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 teljesítést 

igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., 

tesztelési minősítés, más …………………………………………..) a teljesítést igazoló szakterületnek át-

adásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archi-

vált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles. 

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. 

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):  

a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem:  Érték:  

Az elfogadott teljesítésből visszatartott 

(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft): 

 

 

 

 

Szállító képviselője  Megrendelő képviselője (1) 

   

   

  Megrendelő képviselője (2) 

 
+36 1 459 4200 

 
info@nisz.hu 

 
nisz.hu 
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4. számú melléklet a 1025043 nyilvántartási számú szerződéshez 

 
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0 

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL 

Azonosító adatok: 

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): 

Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. 

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 

Nádor Rendszerház Kft. 

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, 

egyéb…………………………………………………szám (megfelelő aláhúzandó): 

Adószám:10507326-2-42 Uniós adószám: HU10507326 

Kapcsolattartó adatai 

Név: Kopácsi László Beosztás: üzletágvezető 

Telefonszám: +36 20 926 6503 E-mail cím:kopacsi.laszlo@nador.hu 

Cím 

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

1152 Budapest, Telek u 7-9. 

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

u.az 

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns: 

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

 

Cégnév: 

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

Számlavezető bank 

Neve:CIB Bank Zrt. 

Bankszámla száma: 

11100104-10507326-01000003 

Bankszámla devizaneme: 

HUF 

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns 

sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t) 

Pénzforgalmi elszámolás áfa tv. 

XIII/A. fejezet, 169.§.(h): 

NEM 

Különbözet szerinti  

elszámolás áfa tv. XV.-XVII. fe-

jezet, 169.§.(p,q,):NEM 

Önszámlázás áfa tv. 169.§.(l): 

NEM 

Fordított adózás áfa tv. 

169.§.(n):NEM 

Milyen tevékenység alapján: 

Alanyi mentesség áfa tv. XIII. 

fejezet:NEM 

Tevékenység alapján mentes áfa 

tv. VI. fejezet:NEM 

Milyen tevékenység alapján: 

KATA 2012. évi CXLVII. tör-

vény: NEM 

KIVA 2012. évi CXLVII. tör-

vény:NEM 

EVA 2002. évi XLIII. törvény: 

NEM 

Kelt………………….……… 

………………………………………….. 

Gombos Tibor Miklós 

ügyvezető 

Nádor Rendszerház Kft. 
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5. számú melléklet a 1025043 nyilvántartási számú szerződéshez 

 

   Összerendelő táblázat    

            

Sor-

szám 

Leltári 

azonosító         

(Vonalkód) 

Típusszám az 

eszközön 
Megnevezés 

Gyári 

szám 

Egyéb azo-

nosító 

  ( IMEI szám, 

MAC Add-

ress, stb) 

Főesz-

köz*    

I / N 

db 

Szülőesz-

köz leltári 

száma 

Szállítási cím              

Telephely 
Szállító neve 

Gyártó 

neve 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

* Ha Főeszköz oszlop "N"-el jelölt (azaz beépülő tartozék elem van) akkor ki kell tölteni a "Szülőeszköz leltári szám" oszlop megfelelő celláját a főeszközének 

leltári azonosítójával. 

  



27. 

 

6. számú melléklet a 1025043 nyilvántartási számú szerződéshez 

Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói 

 

 

1. A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók: 

 

a) Alvállalkozó neve:…………………………… 

Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 

Alvállalkozó képviselője:……………………. 

Alvállalkozó elérhetősége:……………………. 

Alvállalkozó feladata:………………………... 

 
b) Alvállalkozó neve:…………………………… 

Alvállalkozó székhelye/címe:………………... 

Alvállalkozó képviselője:……………………. 

Alvállalkozó elérhetősége:……………………. 

Alvállalkozó feladata:………………………... 

 

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. § (1)-

(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.  

 

............................., 20... ...... .......... 

............................................. 

Aláírás  
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7. számú melléklet a ....................... nyilvántartási számú szerződéshez 

Kbt. 136.§ (2) bekezdése szerint meghatalmazás 
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