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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
székhely:
levelezési cím:
adószám:
bankszámlaszám:
képviselő:

NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT
1022 Budapest, Törökvész út 32-34.
1399 Budapest 62., Pf.: 710/4-2.
15756817-2-51
Magyar Államkincstár
10023002-01452015-00000000
Dr. Tarján Gáborné gazdasági vezető

mint vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészt az
székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
képviselő:
mint eladó (a továbbiakban: Eladó), együttesen, mint felek (a továbbiakban: Felek)
között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.
1.

A szerződés tárgya:
Vevő megrendeli, Eladó pedig elvállalja, 30700/
/2017. ajánlattételi
felhívásban specifikált termékek leszállítását a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képező, Eladó 30700/
/2017. iktatási számú ajánlatában foglaltaknak
megfelelően.

2.

Vételár:
Az Eladót jelen szerződésben meghatározott feladatainak szerződésszerű teljesítése
esetén nettó
,- Ft, azaz nettó
forint + ÁFA, vételár illeti meg.
Az ÁFA fizetés a mindenkor hatályos jogszabály szerint történik.
Jelen szerződés és a szerződés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esik.

3.

A teljesítési határidő és a teljesítés helye:
A szerződés teljesítésének véghatárideje: a jelen adásvételi szerződés aláírását követő
…….. naptári nap.
Teljesítés helye: 1022 Budapest, Tövis u. 13.
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Vevő a szerződés véghatárideje előtti teljesítést elfogad.
4.

Pénzügyi elszámolás, fizetési feltételek, kötbér, azonnali hatályú felmondás:

4.1.

Eladó részszámla, valamint végszámla benyújtására jogosult.
A számlák benyújtásának feltétele, hogy a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségeit az Eladó szerződésszerűen elvégezze és azt Vevő az átadás-átvételi
eljárás során jegyzőkönyvben (szállítólevél) átvegye. Eladó a benyújtott
számlán(számlákon) köteles feltüntetni a termékhez tartozó vámtarifa számot (VTSZ
szám).
Eladó a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet és az előre fizetés sem
megengedett.
A számlát az alábbi névre és címre kérjük kiállítani:
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1022 Budapest Törökvész út 32-34.
A számlát a teljesítéskor a szállítói levélhez mellékelve az átvevő személy részére
kérjük átadni, vagy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1399 Budapest 62. Pf. 710/4-2.
címre kérjük postai úton benyújtani.
A postai úton történő benyújtáskor a borítékon fel kell tüntetni a ”Kizárólag saját kezű
felbontásra” kezelési jelölést.

4.2.

Eladó a teljesítést követő 5 munkanapon belül köteles a számlát Vevő részére átadni.
Vevő az elfogadott számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül, a számla felülvizsgálatát követően, átutalás útján fizeti meg az Eladó javára.
A pénzügyi teljesítés napja Vevő bankszámlájának terhelési napja.

4.3.

A számla késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat esedékességének és mértékének
meghatározása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerint történik.

4.4.

Kötbér, felmondás, egyéb jogok:
Eladó a neki felróható késedelmes teljesítés esetén (a 3. pontban meghatározott
határidő vonatkozásában) naponta a jelen szerződésben meghatározott bruttó vételár
0,5%-ának megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni a Vevő részére. A Vevő azonnali
hatállyal felmondhatja jelen szerződést, ha az Eladó késedelme meghaladja a 10
napot. A felmondást írásban kell közölni.
A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés
alól.
Ha a teljesítés az Eladónak felróható okból meghiúsul, az Eladó a jelen szerződésben
meghatározott bruttó vételár 5%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése estén az Eladó a teljesítésre többé nem köteles.
Eladó a neki felróható hibás teljesítés esetén a Vevő részére kötbér fizetésére köteles.
A hibás teljesítés kötbérének mértéke a jelen szerződésben meghatározott bruttó
vételár 5%-ának megfelelő összeg.
Hibásnak minősül a teljesítés, ha az 1. pontban meghatározott termékek
rendeltetésszerű használatra nem alkalmasak.
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A jelen szerződés alapján meghatározott kötbér összegéről a Vevő kötbérterhelési
értesítőt állít ki.
A késedelmes, illetve hibás teljesítés esetére kikötött kötbér összegét a Vevő az Eladó
által kiállított számla összegéből vonja le.
A jelen szerződésben meghatározott kötbérfajták mellett a Vevő érvényesítheti az
Eladó által okozott kár megtérítésének igényét, valamint az Eladó szerződésszegésével
összefüggő egyéb jogait.
Általános feltételek:

5.

Eladó a Vevő objektumának területére belépő dolgozóinak névsorát és az
azonosításukra alkalmas adatokat, valamint a szerződésszerű teljesítéshez használt
gépkocsik típusát és rendszámát az objektum területére történő belépést megelőzően 5
nappal korábban Vevőnek írásban átadja. Eladó tudomásul veszi, hogy a
szerződésszerű teljesítéshez kizárólag Vevő által lefolytatott biztonsági ellenőrzése
után jóváhagyott személyeket alkalmazhat.

5.1.

Eladó köteles a Vevővel összefüggésben tudomására jutott adatokat, információkat,
illetve jelen jogviszony létét és tartalmát bizalmasan kezelni, azokat harmadik személy
tudomására csakis Vevő előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja.
Eladó azon alkalmazottai, akik birtokába a szerződés teljesítése során szükségszerűen
kerülnek a szerződésen kívüli adatok (pl. belépnek bármelyik objektum területére,
stb.), ezekre az adatokra nézve kötelesek titoktartási nyilatkozatot tenni.
Az érintett személyek titoktartási nyilatkozatait legkésőbb a Vevő objektumának
területére történő belépésük előtt át kell adni Vevőnek.

6.

5.2.

Eladó kizárólag az 1. pontban meghatározott dokumentációban megjelölt
alvállalkozó(ka)t veheti igénybe. Eladó dolgozóira vonatkozó, e szerződésben szereplő
előírások betartása az Eladó alvállalkozóira és azok munkavállalóira is vonatkoznak.

5.3.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a Felektől független olyan
körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, vagy késlelteti, a Felek
kölcsönösen, a lehető legrövidebb időn belül kötelesek írásban tájékoztatni egymást.
Jótállási és szavatossági feltételek:
Eladó az általa leszállított termékekre 12 hónapos jótállást és a mindenkor hatályos
vonatkozó jogszabályokban előírt szavatosságot vállal. A jótállás alapján az Eladó
köteles az eljárás tárgyát képező eszközök Vevő részére történő leszállítását követően
helytállni a hibás teljesítésért. A jótállási és szavatossági idő a 4.1. pontban foglalt
átadás-átvételi jegyzőkönyv (szállítólevél) Vevő általi aláírásának napjával veszi
kezdetét. A kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részre a jótállási és
kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt kell alkalmazni arra az esetre
is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
Amennyiben a Vevő a jelen szerződés 4.4. pontjában rögzített hibás teljesítés esetén
keletkező kötbérigény érvényesítését választja, úgy a szavatossági igény a
továbbiakban nem érvényesíthető.
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Az Eladó jótállási kötelezettsége csak a rendeltetésszerűen üzemeltetett termékekre
vonatkozik, az nem terjed ki az elemi csapás, erőszakos beavatkozás és egyéb, a vis
maior kategóriájába sorolható körülmények hatására keletkezett meghibásodásokra.
A szerződés felmondása:

7.
7.1.

Jelen szerződést a Felek azonnali hatállyal, írásban felmondhatják a jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségek súlyos megsértése esetén, ha azt a másik
fél írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja. Jelen szerződés vonatkozásában súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha
-

7.2.

az Eladó a hibásan leszállított termékeket nem cseréli, javítja;
az Eladó fizetésképtelenné válik, felszámolási eljárás indul ellene.

Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 143.
§ (3) bekezdése alapján 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 Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.

7.3.

A 7.2. pont szerinti felmondás esetén Eladó a jelen adásvételi szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

7.4.

Jelen szerződés felmondása mellett mind a Vevő, mind az Eladó érvényesítheti a másik
fél által okozott kár megtérítésének igényét, valamint annak szerződésszegésével
összefüggő egyéb jogait.

7.5.

Felmondás esetén az Eladó 30 napon belül köteles visszaszolgáltatni minden olyan
dokumentációt, amely a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban
készült.

8.

Egyéb megállapodások:

8.1.

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban nyilatkozatot tehetnek:
Vevő részéről:
Eladó részéről:

Dr. Tarján Gáborné gazdasági vezető

A Felek a nyilatkozattételre jogosultak személyében bekövetkező esetleges
változásokról haladéktalanul, írásban tájékoztatják egymást. Az e tárgyú írásbeli
tájékoztatások a szerződéssel együtt kezelendők, annak elválaszthatatlan részét képzik.
Ezen változások az alapszerződés módosítását külön nem igénylik.
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Felek rögzítik, hogy Magyarország Alaptörvényének 39. cikk (1) bekezdése szerint a
központi költségvetésből csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján
kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése átlátható. A nyilatkozatra
kötelezett a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg külön okiratban köteles nyilatkozni
arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1.
pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül-e. Az átláthatósági nyilatkozat a jelen
szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
8.2.

Vevő a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján szerződéses feltételként előírja, hogy az
Eladó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

8.3.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései, valamint az
egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók.
Felek megállapodnak, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos vitáikat elsősorban
kölcsönös egyeztetés útján oldják fel, amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a
vitás kérdéseket polgári peres úton rendezik, figyelemmel a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény rendelkezéseire.

8.4.

Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.
A Felek a jelen szerződést, csak a Kbt. 141. § bekezdésének figyelembe vételével
módosíthatják.
Jelen szerződés … lap/ … oldal terjedelemben, … lap melléklettel, … eredeti
példányban készült, amelyet Felek közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2017.

Budapest, 2017.

Dr. Tarján Gáborné
gazdasági vezető
Vevő
Ellenjegyzem:
dr. Nagy Erzsébet
osztályvezető
Vevő
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