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Szerződés nyilvántartási szám: 2020/Pro-M/GEMI/000345 

 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

„Motorola Tetra kézi, mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoft-

verek és tartozékok beszerzése – 14. számú megrendelés” 

 

amely létrejött egyrészről a  

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt. 

1107 Budapest, Száva utca 3-5. 

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) 

Cégjegyzék száma: 01-10-045343 

Adószáma: 13619244-2-51 

Bankszámla száma: 10201006-50286265 

Képviseletében eljár: Dr. Balla Ferenc vezérigazgató,  

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről a  

Fercom Systems Kft.  

1037 Budapest, Pomázi út 15. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-179473 

Adószáma: 24734097-2-41 

Bankszámla száma: 10800007-30000000-14570004  

Képviseletében eljár: Seresné Farkas Júlia ügyvezető  

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az 

alábbi feltételekkel.  

 

1. A szerződés létrejöttének előzménye: 

A Felek rögzítik, hogy a Vevő által TED 2016/S 247-451111 szám alatt „Az EDR rendszerben 

használható rádióterminálok és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tar-

tozékok beszerzése” tárgyban lefolytatott közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Mo-

torola vagy azzal egyenértékű Tetra kézi és mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegé-

szítők, szoftverek és tartozékok beszerzése) eredményeképpen a Vevő és az Eladó között keretmeg-

állapodás jött létre (továbbiakban: KM) 

KM azonosítószáma: 2017/Pro-M/GI/000157 

KM aláírásának dátuma: 2017. március 14.  

KM időbeli hatálya: 2021. március 14.  

KM keretösszege: 3.000.000.000,- Ft + ÁFA 

 

Jelen szerződés tárgyát képező eszköz(ök) és / vagy szolgáltatás(ok) olyan, a 301/2018. (XII. 27.) 

Korm. rendelet, valamint a 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet hatálya alá nem tartozó, kormányzati 

célú hálózatban használt hírközlési, távközlési berendezések és / vagy ilyen berendezésekkel kap-

csolatos szolgáltatás(ok), amelyeket a Pro-M Zrt., mint az egységes digitális rádiótávközlő rendszer 

(EDR) vonatkozásában kijelölt kormányzati célú hírközlési szolgáltató a 346/2010. (XII. 28.) 

Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti kizárólagosság alapján a 346/2010. (XII. 28.) Korm. 
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rendelet 3. mellékletében meghatározott EDR felhasználók készenléti, katasztrófavédelmi, kataszt-

rófaelhárítási célú elektronikus hírközlési igényeinek kielégítése érdekében szerez be. A beszerzés 

a napi ügymenethez, a szolgáltatások folyamatossága érdekében szükséges. 

 

2. A szerződés tárgya: 

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő – a hivatkozott 

KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen 

szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített 

termékek szállítását. 

3. A szerződés hatálya és a teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 50 naptári nap. Eladó 

jogosult idő előtti teljesítésre. 

Jelen szerződés hatálya a szerződés aláírásának napjától annak kölcsönös teljesítéséig tart. Eladó 

köteles az 1. sz. melléklet szerinti termékeket a teljesítés helyén átadni Vevő részére az alábbiak 

szerint: 

4. A teljesítés helye és az átadás-átvétel szabályai:  

1107 Budapest, Száva utca 3-5. 

Vevő az árut minőségi és mennyiségi fenntartással veszi át. A tételes átvétel az eszközök teljesítési 

címre érkezésétől számított 5 munkanapon belül történik, melybe nem számít bele a beérkezés 

napja. 

5. A szerződés egyéb feltételei: 

5.1.A KM V. 1.4 pontjában szereplő dokumentumok elektronikus változatát az alábbi e-mail cí-

mekre, illetve az alábbi módon történő megküldéssel kell a Vevő részére elérhetővé tenni: 

 

e-mail: kpr@pro-m.hu; lengyel.lajos@pro-m.hu 

 

 - táblázatos (xlsx) formátumban: részletes csomagjegyzék (db szám, megnevezés, cikk szám, 

TEI - , gyári szám, szállítási dátum, rendelés száma, rendelési tétel száma). A részletes csomag-

jegyzék Eladó által kitöltendő mintája a jelen szerződés 4.sz. mellékletét képezi. 

- szöveges formátumban: szállítmány (rakatok száma és fizikai paraméterei) és szállítmá-

nyozó adatai (neve, szállítást végző gépjármű adatai) 

- kötött formátumban (pl pdf): szállítmányt kísérő dokumentumok, bizonylatok, a szállít-

mányra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratok, dokumentáció, 

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

okmányok, valamint a műszaki leírás. 

 

6. A jótállás:  

A jótállás kezdete a teljesítés Vevő általi elismerését (teljesítés igazolás) követő nap. A jótállás 

időtartama tekintetében Felek a KM V. fejezet 1.11. pontjában foglalt rendelkezéseket alkalmazzák.  

 

7. A fizetendő ellenérték: 

Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben meg-

határozott szerződéses árakon teljesíti.  

 

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

felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, termékváltás költségei, egyéb), a KM V. 

mailto:lengyel.lajos@pro-m.hu
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Fejezetben meghatározott időtartamú jótállást, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében va-

lamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek ára 

tartalmazza a kiszállás és kiszállítás költségét. 

 

8. Fizetési feltételek: 

 

8.1. A termékek ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében valamint a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabályok szerint történik. A számlán csak a jelen szer-

ződés hatálya alá tartozó termékek (1. számú melléklet) szerepelhetnek. 

 

8.2. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesí-

tésigazolás.  

 

8.3. A vételárra Eladó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésben foglaltak 

szerint kiállított egy darab számla ellenében jogosult, amit Eladó a Vevő által aláírt teljesítésiga-

zolás (TIB) (2 sz. melléklet) alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be a 

Vevőnek. A számlát Vevő nevére és címére (Pro-M Zrt., 1107 Budapest, Száva u 3-5.) kiállítva, a 

jelen szerződés/megrendelés számát feltüntetve, a következő postázási címre köteles benyújtani: 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Pro-M levelezés) 1389 Budapest Pf. 479.   

 

8.4. A számlákon szerepeltetni szükséges: 

a) a szállított termékek / szolgáltatások megnevezését, TESZOR számát, 

b) a Eladó bankszámlaszámát, bankjának nevét és címét, valamint a Eladó adószámát 

c) a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést 

d) a számlákon fel kell tüntetni a számlázott teljesítési ütem számát, 

e) a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló Eladói szerződés számot és megrende-

lési számot, 

f) a fizetési határidőként a 30 napot 

 

8.5. A számlát Vevő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki, a Ptk. 6:130. § 

szerint. 

 

8.6. Az Eladó előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.  

 

 

9. Szerződésszegés, kötbér:  

Felek szerződésszegés esetén a KM IX. fejezet 3. pontjában foglalt rendelkezéseket, előírásokat 

alkalmazzák, a jelen szerződés 12. pontjában foglalt eltérésekkel. 

Felek kötbér esetén a KM IX. fejezet 2. pontjában foglalt rendelkezéseket, előírásokat alkalmazzák. 

 

10. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai: 

Kapcsolattartó neve: Lengyel Lajos 

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 265 6532 

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 265 6539 

Kapcsolattartó e-mail címe: lengyel.lajos@pro-m.hu 

 

11. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai: 

Kapcsolattartó neve: Seresné Farkas Júlia 

Kapcsolattartó telefon száma: +36 1 250 7940 

Kapcsolattartó telefax száma: +36 1 250 7939 

Kapcsolattartó e-mail címe: tender@fercom.hu 
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12. A szerződés megszűnése: 

 

12.1. Jelen szerződés megszűnik a szerződés 3. pontjában foglalt esetben. A szerződést a Felek 

közös megegyezéssel írásban, mindkét Fél által cégszerűen aláírt megállapodással bármikor meg-

szüntethetik. 

12.2. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 

 

12.3. Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen szerződést a másik 

félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják. 

 

12.4. Jelen szerződés tekintetében a Vevő részéről azonnali hatályú felmondásnak, és az azonnali 

hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának különösen akkor van helye, ha 

a) az Eladó a szállítási határidőt nem tartja be és azt legalább 5 munkanappal megha-

ladó késedelembe esik; 

b) az Eladó által szállított termék nem felel meg a KM-ben meghatározott minőségi 

elvárásoknak és a minőségi hibás termékek javítását a KM-ben meghatározott ha-

táridőben nem kezdi meg, illetve egyéb szerződéses kötelezettségét a Vevő felszó-

lítása ellenére sem teljesíti; 

c) a Kbt., a KM vagy egyéb jogszabály azt kötelezően előírja vagy lehetővé teszi. 

 

12.5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés felmondása a szerződésszegéshez fűződő 

egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 

13. A szerződés tartalmának értelmezése: 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 

ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Ma-

gyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot-

takkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. 

 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vevő és az Eladó között létrejött fent hivat-

kozott KM és az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Termék és árlista 

2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat 

Szerződő felek jelen megállapodást – áttanulmányozás és értelmezés után - mint akaratukkal min-

denben megegyezőt, 2 eredeti példányban az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Budapest, 2020.  november     nap  

 

Budapest, 2020.  november    nap  

 

 

 

……………………………….. 

Dr. Balla Ferenc vezérigazgató helyett 

Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkö-

rűen Működő Részvénytársaság 

Vevő 

……………………………….. 

Seresné Farkas Júlia ügyvezető  

Fercom Systems Kft. 

Eladó 
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szakmai ellenjegyző: 

 

 

 

……………………………….. 

 

 

Merza Román 

vezérigazgató-helyettes 

műszaki és fejlesztési igazgató 

 

 

 

 

pénzügyi ellenjegyző:  

 

 

……………………………….. 

 

György Erzsébet  

gazdasági és erőforrás menedzsment igazgató 

 

 

 

 

jogi ellenjegyző:  

 

 

……………………………….. 
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

TERMÉK ÉS ÁRLISTA 

 

Megajánlott termék megnevezése, típusa/gyártmá-

nya   

Rendelendő 
mennyiség  

Mennyiségi egy-
ség 

Nettó egységár a 
megadott mennyi-

ségre(HUF) 

Nettó ajánlati/szerződéses ár a 
megadott mennyiségre vonatko-

zóan (HUF)  

Motorola MTM5400 távkezelős rendelési csomag         

Motorola MTM5400 távkezelős 112 darab                      187 500                                 21 000 000     

Kontrollfej MTM5200 és MTM5400 távkezelős válto-
zat (PMWN4023) 112 

darab                        65 300                                    7 313 600     

Távkezelős fej kihosszabbító kábel 5m 
MTM5200/MTM5400 (RKN4078) 112 

darab                           5 100                                       571 200     

Kézi mikrofon  (RMN5107) 112 darab                           9 620                                    1 077 440     

Beszerelő keret alacsony – rádió (GLN7324) kontrollfej 
(PMLN4912) 112 

darab                           4 480                                       501 760     

Mindösszesen megajánlott ár (nettó HUF)                                   30 464 000     
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 -------      /------ 

2. TELJESÍTÉS IGAZOLÁSI BIZONYLAT [TIB] 

Készült: {hely, időpont}:      ,      
Jelen vannak: 

Szállító       
Képviselője:       
Megrendelő: Pro-M Zrt. 
Képviselője:       

1. Beruházás/ Szolgáltatás megnevezése:      
***PST kódja:        
2. Szerződés megnevezése:        
3 . ** Keretszerződés száma:        
4. Beszerzési megrendelés száma:       
Teljesítés igazolás tárgya:  

Teljesítés dá-
tuma 

Teljesítés tárgya Nettó összeg 
(Ft) 

Áfa  
(Ft) 

Bruttó összeg 
(Ft) 

                              

                              

                              

Összesen:                    

Teljesítés szerződés szerinti üteme:       
Teljesítés szerződés tényleges üteme:       

Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállítólevél stb.) szereplő részletezettségnek megfelelő ter-

méket a Szállító a Megrendelő telephelyére leszállította / a Vállalkozó a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a 
szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. 

A Szállító / Vállalkozó számláját ezen igazolt tételekre benyújthatja. A számla mellékletét képezi ezen TIB egy 
példánya is.  

1. Elfogadott teljesítmény érték [ÁFA nélkül:       Ft] 
[ - " - a szerződésben meghatározott egyéb valutában:      ] 
[Vissza nem igényelhető ÁFA:     ] 
Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jó teljesítési) garancia,      melynek utalása       - n esedékes 
 
*A Megrendelő ezúton nyilatkozik, hogy a szolgáltatás alapjául szolgáló ingatlan építése 

építési hatósági engedély köteles /nem építési hatósági engedély köteles, ezért a 2007. évi 

CXXVII törvény 142.§ (1) alkalmazásának feltételei fennállnak / nem állnak fent. 
*Az ÁFA megfizetésére a Vevő (Megrendelő)  / a Szállító (Vállalkozó)  kötelezett. 

*Jelen teljesítésre történő kifizetés nem tartozik a Kbt. 135. §-a hatálya alá / 

a Kbt. 135. §-a hatálya alá tartozik. 
Ha az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett, akkor ezt a tényt, valamint a vevő adószámát a kiállításra kerülő 
számlán fel kell tüntetni és a számlát ÁFA felszámítása nélkül kell kiállítani. 

   

Szállító / Vállalkozó {P.H}  Megrendelő/ Igazoló {P.H} 
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