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PREAMBULUM 

Vevő a kMbeszerzésekr61 szóló 2011. évi CVlll.törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) 
pontj" alapjiÍn "Sportruházat beszerzése 2015." megnevezés alatt nemzeti eljárásrendben nyilt 
·kó/beszerzési eljár<ist inditott 2015. április 10. napjá n közvetlenül megküldött ajánla~tétell felhívá~~a I 
(a továbbiakban: közbeszerzés; eljár~s). Felek megsllapítják, hogy az ajánlattételi felhívásban ~s a 
dokumentációban rogzített feltételeket Eladó ajánlatában elfogadta, illetve a kbzbeszerzési eljárás 
nyertese Eladó lett, melyre tekintettel Felek jelen szerz6dést kötik. 

1. trtelme~ő rendelkezések 
1.1. Szerződ~sen magiÍt a jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés), a Vevő által a preambulum

ban kőrülírt közbeszerzési eljárásban kiadotl ajánlattételi felhívást és dokumentációt ja további
akban: Felhívás és Dokumentáció), az esetleges kérdésekre adot! ajánlatkérői válaszokat 
(kiegéslít6 tájékoztat;';s), valamint Eladó ajánlat<it kell érteni, melyek a Felek "koratának értel
mezéséhez szükségesek. 

1.2. Jelen szerződésben a termék/termékek kifejezés egyenértékOi a szerződés tárgyát képező 
sportruh<izat kifejezéssel. 

Z. A szerződés tárgya, mennyisége 
2.1. Eladó 8 közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint elvállalja Vevő részére az árajánlat

ban részletezett da rabszámú ,portruházattulajdonjogának és birtokának átruházását. 
2.2. A termékek pontos leirssát és maszaki kovetelményeit a Felhivás és Dokumentáció, ill~tve ez 

utóbbi részét képező mOszaki lelrás, valamint Eladó ajánlata (1. számú melléklet: ártáblázat) 
tartalmallák. 



3. A vételár 
3.1 A Termékek telje< vételára' 24.499.675,- HUF + ÁFA, azaz Huszonnégymillió-négyszázkllencven

kllencezer-hatszálhetvenöt forint + ÁFA. 
3.2. fl Vevo a megrendelt és az Eladó által ténylegesen leszállított és elfogadott Termékek ellenérté

két köteles megfizetni. 
3.3. A 3.1. pont szerinti vételár a jelen Szerződésben, közb~szerzési eljárásban kladotl Felhfvásban 

é, Dokumentációban el6irt min6,égben leszállitott termékekre vonatkozik. s tartalmazza Eladó 
felmerülő valamennyi esetleges költségei~ek a fedezetét is. Eladó - fGladJta ellátá,áhol -
semminemO további költségtérltést nem igényelhet. 

3.4. Vevő felhívja Eladó figyeimét. hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve elsziÍmolásrJ a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a Kbt. 56. § (1) beke/dés k) 
pontja szerinti feltételeknek ne m megfelelő társa,ág te kintetében merülnek fel, és melyek az 

Ela dó adóköteles jbvedelm~nek csbkkent~sére alka Imasa k. 
3.5. Felek rö~zitik, hogy o 3.1 pont szerinti elle~érték kötött, azokon a Felek a Szerződés hatálya 

alatt nem változtathatnak. 

4. A teljesités helVe és ideje 
4.1. Felek rogzitik, hogya teljesités helye Vevo székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. 
4.2. Felek megállopodnak, hogy a szállítás kötbérterhes határideje a megrendeléstól számított 30 

nap. Eladó vállalja, hogy a Termékeket ezen határidőn belülleszállitja. Felek ugya~akkor meg" 
állapodnak, hogy amennyiben al Eladó a megadott határid6n belul a Termékek teljes egészét a 
Vevő rendelkezésére bocsátja, élhet előszállitási jogával. 

5. fizetési feltételek 
5.1. Eladót előleg nem illeti meg. 
5.2. A 4.1. pont sINinti rovid Id6tortamú slállítási határidőre tekintettel, Felek résrtelJesltésr61 és 

részletfizetési uzemezésről jelen szerződésben nem rendelkeznek. 
5.3. Eladó a szerződésszerO - hiba- és hiány mentes - teljesitésének a Vevő á It" li ig"zolását követően 

szá mia benyújtására jogosult a jelen 5.5. pontban rbgzített feltételek szerint. 
S.4. Vevő a ,zerződé,szerO teljesltés elismerése esetén teljesltési igazolást állit ki (a továbbiakban: 

teljesítési igazolás), amelyet Vevő aláirásávallát el, és küld meg Eladó részére. 
5.5. Eladó oZ 5.4. pont szerinti teljesitésI Igazolás kiállítását követően jogosult (és egyben köteles) 

haladéktalanul (de legkésőbb öt munkanapon belül) o vételár összegére vonatkwó számláját 
kiá llitoni a telje,itési igazolás ban meghatárowtt tartalommal. 

5.5. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy - az 5.5. pont Slennti számla és az GlIun,wlgáltatás 
beazono,ithatósága érdekében - a számlá hoz köteles csatolni" teljesité,i igazolá"t. Eladó 
tudomásul veszi és elfogadja tov1Íbbá, hogy a számla és annak elválaszthatatlan mellékletét 
képező dokumentumok befogadási helye Vevő székhelye. 

5.7. Eladó által kiállított Slámlát Vevő - a beérkezés! követően - elle~őrzi. Amen~yiben Vevő a 

számlát, vagy annak valamely tételét, Illetve rész~t kifogásolja, EladÓ az erről szóló Irásbeli 
értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében hal"déktalanul köteles új számlát 
kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Vevő ~S Eladó 
egyeztetni kötele5. Amennyiben a kifogás jogszerű, jelen pont 5Zerinti esetben Vevő fizet~si 
késedelme kizárt 

5.8. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy Vevő az 5.5. pont szerinti számla kifizetés~t nem tudja 
teljesiteni, és a 5Zámlát Eladónak visszaküldi abban al esetben is, ha a "ámia nem tartalmazza 
bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, vagy a számla nem Vevő székhelyére 
került megküld~sre Vevő fizetési ké,edelme ez e,etben is ki/árt. 

5.9. Vev6 a számlát átutalással fizeti meg, minimum 8 ~apm határidővel. 
5.10. A <zámia késedelmes kiegyenlfté,e esetén Eladót a Ptk. 5:48. §-ában meghatározott mértékű 

késedelmi kamat illeti meg. 

ól' 



6. A teljesités módja, igazolása 
5.1. Eladó köteles a ,záiiitá, eseményeiről - a tervezett időpont előtt legalább egy munkanappal

irásban értesiteni Vevőt. Vevő képviselője kotele, az Eladó által megjelölt - és a Vevő által 
elfogadott - időpontban a teljesítés helyén tartózkodni és a leszállított Termékeket az Eladótól 
átvenni (átadás-átvételi eljá rás). 

6.2. Az átadás-átvétel során Vevő ellenőrzi a' előírt, valamint az ajánlatban szereplő termékek meg
létét. az el6írt feltételeknek való megfelelős6gét. 

6.3. A teljesítés minőségi hibája esetén a hiányokat, hibákat é5 az azok javitására adott határid6t, 
egyéb feltételt rögzítik al átadás·átvételi jegyzőkönyvben. Amennyiben Vevő bármilyen 
minőségi kifogást emel az [Iadó által szállitott termékekkel szemben, Eladó k6teles az adott 
terméket haladéktalanul kkserélni, és olyan terméket szállítani, amely megfelel a jelen 
szerződésben meghatározott követelményeknek. 

6.4. Amennyiben Vevő sem mennyíségi, sem minőségi kifogást nem emel - továbbá abban az 
esetben, ha Vevő kifogását Eladó a jelen 5zerződésnek megfelelően orvosolja - Vev(5 az Eladó 
szerződÉ'sszerű teljesítéséről kibocsátja az 5.3. pont szerinti teljesítési igazolást. 

6.5. Jel~n Szerző Ms nek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent - Vevő részéről

I~mondást a szerződésszegés ből eredő valamennyi igények érvényesítéséről. 

7. Eladó jogai, kőtelezettségei 
7.1. Eladó - a Szerződés t~ljesité5e során - köteles figyelembe v~nni Vevő utasításait. Amennyiben 

Vev6 utasitásai s~aks~er(ftlenek vagy célszerűtlenek, úgy Eladó a polgári jog szabályai szerint 
köteles eljárni. 

7.2. EladÓ a kCllbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata s/erintí s,erződéses kötelezettségeit a tőle 
elvárható gondos~ággal, magas szinvonalon, a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a 
szakmai szabályok betartásával, Vevő érdekeinek figyelembe vételével köteles végezni 

7.3. Eladó - jelen Szerződés aláirásával - kijelenti, hogy rendelkezik a szerlődÉ's tárgya szerinti 
feladatok ellátásához sziikséges mindennemű engedéllyel és felhatalma,ással. 

7.4. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körúlményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen 
szerlődés teljesítését veszélyezt~t(het)i vagy gátol(hat)ja. Az értesités elmulasztásából eredő 
minden ká rér! Eladó felel. 

7.5. Eladó a Szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában m~ruelolt alvállalkozó kőzrem akodését 
veheti igénybe, egyúttal kotele, kozremOködni a Szerződés teljesrtésében az olyan alvállalkozó 
és szakember (továbbiakban: alvállalkozó), amely a kÖlbeszerlési elj;irásban részt vett az Elodó 
alkalmasságának igawlásában. Eladó köteles a Vevőnek a teljesités során minden olyan -.akár a 
korábban megjeldlt alvállalkozó helyett igénybe venni kivánt - alvállalkozó bevonását bejelen
teni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, továbbá" bejelentéssel egyutt Eladó köteles 
nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe venni kivánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti 
kizáró okok hatálya alatt. 

7.5.1. Ha a 5zerzódéskőtést kbvetően - a szerződéskőté~kor előre nem látható ok követkelté, 
ben - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó illet61eg szakember biwnyitható hibás 
teljesitése miatt a szerz6dés, vagy annak egy része nem len ne teljesíthető a közbeszerzési eljárás 
során alka Imasság igazolására igénybe vett alvállalkoz6vai, ugy kizárólag a Vevő hozzájá rulásával 
az Eladó más a Ivállalkozót is igénybe vehet a teljesitéshez, a mennyiben az Eladó az új alválla Iko
zóval együtt is megfelel azoknak al alkalmassági k6vetelményeknek, melyeknek" Eladó a 
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

7.5.2. Az alvállalkozó személye a 7.5.1. pontban foglalt módon sem módosít ható olyan esetben, 
amelyben egy meghatározott alvállalkozó igénybe vétele az érintett szolgáltatás sajátos tulaj
donságait figyelembe vév~ a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 
kőrülménynek min6,ult 

7.5.3. A Szerz6dés teljesltésében az Eladó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jog
utódja is r~szl vehet, amennyiben ezek valamelyik~, mint gazdasági társasilg átalakul vagy a 
szervezet jogutódlá,,"1 megszűnik. 



7.6. Eladó kótelezettséget vállal, hogya S1.erződés teljesltésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Vevő számiÍra megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés ,zerinti 
Llgyletekről Vevőt haladéktalanul érte,íti. 

7.7. Eladó szavatolj'" hogy J leszállított termék megfoici a mosyar és az EU nemzetko/i szabványok
nak, előírá,okna k és követelményeknek 

8. Vevő Jogai, kötelezettségei 
Felek a jelen $zenődés szerinti feladatokat együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség polgári 
jogi követelményrendszere s!erint kotele,;ek ellátni, m;;sok személyiségi és vagyoni jogain"k 
tiszteletben tartása mellett. 

9. Szerződés id6beli hatálya, szerz6dés megszünése, szerződésszegés es következményei 
9.1. Felek rögzitik, hogy jelen Szerződés mindkét Fél általi aláirássai lép hatályba és a Felek 

Slerződéss!erO teljesltéséig tart. 
9.2. Jelen szenődés megszűnik az alábbi esetekben: 

• a Felek erre Irányuló, írásban rögzitett kozos megegyeZEÍ>e esetén, a kowsen meghatárowtl 
időpontb"n; 

• a 9.1. pont szerinti e,etben, a Felek szerződésszerű teljesítésével; 
• a 9.3. pont szerinti rendkívüli felmondással, "felmondás napján; 

• a 9.4. pont szerinti esetben. 
9.3. Ha Eladó jelen Szerződésben meghiltórozott kötelezettségeinek határidőben nem tesz eleget, 

illetve bármilyen más módon megszegi a szerződésben foglalt kotelelettségeit, Vevő a ,zerlő
dés.zegés tényét Irásban, feljegyzésben rögzlti, és azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést 
(rendkívüli felmondás), és kótelezheti Eladót meghiúsulási kötbér fizetésére, melynek mértéke a 
teljes nettó vételár 25%-a, valamint érvényesítheti a sler~6désszegé5b61 eredő, igazolt Kiirainak 
telje, körű megtéritését Eladóval szemben. 

9.4. Vevő jogosult és egyben köteles jelen Szerződést felmondani - ha 5lUksége, olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogyaszerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - h" 
Eladóban kÖlvetetten vagy közvetlenül 25%·ot meghaladó tu lajdoni részesedést Slerez va lamely 
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogk~pes szervezet, "mely tekintetében fennáll az 
56. § (1) bekezdés kj pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy Eladó kózvetetten vagy 
kö,vetlenul 25%-ot megha ladó tulajdoni részesedést szere, valamely olyan jogi személyben vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés 
kj pontjában meghatározott valomely feltétel. A fenti okból tórténő felmondás esetén Eladó a 
Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 
jogosult. 

9.5. Ha Eladó nem teljesit a jelen Szerződés 4.2 pontjában meghatárowtt teljesitési határidőre, 

akkor Vevő késedelm I kötbér fizetésére kötele,heti Eladót. A késedelmi kötb~r összege a nettó 
vételár - mint vetítési alap - 3 %-a a késedelem minden noptári napján, amely eltelik al 
elmulasztott teljesítési határidő és a vonatkozó teljesítés igazolás kiállítása között. A késedelmi 
kötbér ma~imális összege a vetltési alap 30 %·a. Vev6 a kötbért, illetve a kötbér mértékét 
meghaladó értékO kárigényét • amennyiben azt Eladó nem vitatja" jogosult beszámítással is 
érvényesíteni Eladó még ki nem fizetett számlájával szemben. 

9.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben kÖJ.ótluk más, jelen Szerződésen kivüli Jogviswnyból eredő, 
lejárt követelés áll fenn, úgy al ezen mas jogviszony ból eredő követelést a jelen Szerződés 
szerinti elszámolás során beSlámítással jogosultak érvényesiteni egymással szemben. 

9.7. Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő hibásan teljesit, amennyiben a leszállított áru nem felel meg 
az Ajánlatkén'S kÓlÖlt elvárásainak, a, előírásoknak, szakmai szokiÍsoknak. A kötbér alapja 
megegyezik a késedelmi kötbér alapjával a (Ieszállltandó termék slerződés szerinti nettó 
egységára x ténvleges darabszám), mértéke 20 %. 



10. Jótállás 
Eladó az adásvétel tárgyát képező termékek tekintetében 6 hónap teljes körű - egyéb megkotés 
nélkuli - jótállást vállal, függetlenül a termékek gyortóln"k ajánlásaitól. A jótállá, időtartama az 
5 3. pont szerinti teljesítési igazolás kiállítá,ától kezdödik. Vevő Eladóval >lemben a jótállás 
körében a jogszabályokban el61rt szavatussági igényeket támaszthat ja. 

11. Értesítések és képvisell:lk 
Felek a jelen >lerződésben foglalt valamennyí hivatalos értesítést - vagy más közlést - írásban 
kötelesek megkuldeni a másik Fél ré,lére személyes kézbesítéssel; vagy postán ajánlott külde
ményként; illetve telefaxon vagy e-mailen. A kézbesítés időpont jának személyes kézbesítés 
esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a ,ikeres küldést 
igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldemény nél legkésőbb a postára 
adást követő 5. (ötődik) munkanapot tekintik akkor is, ha a hivatalos értesítés vétíve "nem 
k~reste", "megtagadta", "a címzett ismeretlen", "a címzett elköltözntt", a "címzett elknltözött, 
utánküldést nem kér", "nem vette át" Jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. A~ e-maíles értesítés 
esetén a címzett Fél szerver~re tnrténő meg~rkezés időpontját kell figyelembe venni. 
VevB kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma: 

név: Katona Zoltán 
cím: 4027 Debrecen, Füredi út 49-51-
tel.; 70/9536045 
fax: 52/486-156 
e"mail: info@szertarsport.hu 

Eladó 
név: Koleszár Miklós Zsolt 
elm: 4400 Nyíregyhá,a, Sóstói út 24. 

tel.: 30/4036391 
fax: 42/444-005 
e-maii: konyveles@nyiregyhazisc.hu 

Felek a, előzőekben megnev~zett kapcsolatta rtók személyéb~n vagy a megadott elérhetőségek
ben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul írásban jelezni a másik félnek, 
mely tájékoztatást a változástól számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban is 
kötelesek megismételni A kapcsolattartók személyében bekovetkez6 változást a Felek nem 
tekintik a Kbt. 132. § szerinti sz"rződésmódositásnak. 

12. Titoktartas 
II L A Szerződés teljesítése ~orán bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a 

másik Fél múlt, JeiM vagy jövőbeli fejlesztés"ire, üzleti tevékenységeire, termékeire, szolgálta
tásaira, alkalmazottaira vagy technikai ismereteire vonatkomak, üzleti titoknak minősülnek, és 
azokat a Felek bizalmasnak minősítik. Eladó kötelezett5~get vállal arra, hogy a jogszabályi kiite" 
lezettségek keretei között, a $,erződés időtartama alatt - továbbá annak bármely okból történő 
megszűnése esetén id6beli korlátozás nélkül, a továbbiakban is - harmadik 5Zemélly~1 nem közli, 
nem hozzo nyilvánosságra, nem reprodukálja semmilyen formában a S!erződés teljes/tése során 
tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos - műszaki, jogi, üzleti információt, tényt, 
adatot, dokumentumot, információt· ideértve, de nem csak erre korlátozva a know-how-t, 
költségekre, eljárásokra, terv~kr~, adatrendszerekre vonotkozó információkat, számitógépes 
programokat kivéve, ha o kOIléshez Vevő el6!etesen, Irásban hozzájárult vagy ha azok jogsza
bálYI, valamint bírósági vagy más hatósági rend~lkezés alapján közérdekűnek vagy közérdekből 
nyilvános adatnak minősülnek. 

12.2. A máSik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a Szerződés teljesitése 
SOron használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hOlzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem 
közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhat ja, nem reprodukiilhatja. 

12.3. Jel~n pont szerinti titokt~rtási kntelezettség a Szerződés meg"Onését követően korlátlan 
ideig fennmarad. 

ól' 



12.4 Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen S,ew3dés el6késútése, telje,itése vagy megszüntetése 
érdekében rendelkelé~re bocsátott dokumentumokról másolatut nem készíthet, a felesleges 
munkapéldányokat köteles megsemmisítení, továbbá az átvett dokumentumokat a teljesités 
után Vevőnek köteles vísszaadní 

12.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerintí títDktartási kötelezettség - amennyi
ben van(nak) - az alvállalkozó(k)ra, és al Eladóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 
jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed 

13. Vegyes es záró rendelkezések 
13.1. Felek koteleletts~get vállalnak arra, hogy amen nyí ben a jelen nyilatkozatukhoz képest 

adataíkban változás következik be. a2t írásban ha ladéktalanul közlík a má,ik Féllel. 
13.2 Eladó jelen Szerződés aláírásával tudomásul vesli, hogya Szerzódés a Kbt. 31. § (2) bekeldés 

alapján kbz6rdekból nyilvános és azt a Vevő a Szerlődés megkötését követően közzét~Sli a 
honlapján, ílletve a KozbeSlerzési Hatóság által működtetett KÖlbes,erlési Adatbázisban. 

13.3. Amennyiben a Szerződés b;irm~ly rendelkez~se érvénytelen, ez a Szerződés egyéb rendelke
zéseínek érvényességét nem érinti kivéve, ha a Felek ezen rendeikelé, nélkul a S,erlődést nem 
kőtötték vDlna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen Szerződés és a közbeSlerlés sDrán 
kiadott Felhívás, illetve Dokum~ntáció ~özött, úgy mUSlaki kérdésekben a Felhívás illetve a 
Dokumentáció, jogí kérdésekben jelen Slerlődés rendelkelései al irányadóak. 

13.4. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket egymással 
tárgyalásos úton, kÖlős szándékuk esetén mediátor kÖzremífkÖdé.,ével rendezík. Amennyiben a 
tárgyalás nem velet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás 
slabályai szerint birósági úton érvényesítík, egyben - értékhatártól függöen - kikötik a Nyíregy
hálí Törvényszék kízárólagos illetékességét. Felek rögzitik, hogy mínd az esetí, mínd az állandó 
választott birósági eljárás igénybevételévellehetőségét kizárják. 

13.5. Jelen Szerződés módositására Felek kizárólag a Kbl. 132. §-ban foglaltak Slerínt, irásban, 
kÓlOS megegyezéssel jDgosultak. 

13.6. Jelen 5lerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. és a vonatko'ó egyéb jog,za
bályok, va Iam int a Felhívás, a Dokumentáció és Eladó ajánlatána k rendelkezései az irányadóak. 

A Felek a jelen Szerződést annak elolvasása és értelmelése után, mínt akaratukkal mindenben 
meg~gyelöt, jóváhagyólag írták alá. 

Készült 4 megegyező példányban, melybö"12 az Eladót, 2 a Vevót Illeti. 

Kelt: Nyíregyhoza, 2015. év júníus hó 12. napján 
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A megajánlott termékre vonatkozó 
míiszaki leirás, amelynek tartalmaznia 

kelilegalább a termék gyártójának 
megnevezéset, a tennék tipusál és 

valamennyi olyan adatot és 
Nettó allag 

Összesen nettó érték 
Megnovozés Specifikáció információt, amelyböl a terméknek ~ Menny M.E. 

E.ár 
(minden mennyiség X 

"Megnovezés~ I valamint a nettó egység árral) 
"Specifikáció" oszlopban eláirt 

míiszaki követelményeknek való 
megfelelösége egyértelmŰ6n 

megállapítható 

Melegit6k 
G~la MelegltO: Ori-Fit, vagy 

Alsó felsO gála melegi tó XXL ClIMAUTE. vagy eze\(ke! 22 db 8245 FI 181 390 FI 
egyenértékO légatersztO rendszerrel 
késnilt, Stim Fit. Pes Suit. 100% 

Alsó felsO gáta melegJ tő XL 
polyester. tricot. 2009. A felSO végig 

68 db 8245 Ft 560660 Ft zipzáras. piros felsO fellele. vagy 
sötétkék betéIteI. sötétkék vagy fe\(ele 
atsó dlsztt~sel a CCWTlb külsO részén. 

Alsó felsO gála melegi tö L Az alsO kOlsO boka reszén zipzár kb. 210 db 8245 Ft l 731 450 Ft 
25-JOcm 

Alsó felső gála melegltő M 15' db 8245 Ft 1 277 975 FI 
Midas Sereno 14,Climalile rendszer. Slim 

fit szabás. Pes Sui!. 100% polyester. a felsO 

Alsó felső gála melegitö S 
végig zipzáras, triCo!. 2009. Piros felsO 

63 db 8245 Ft 519435 Ft Iej(e!e betétte!, fej(cte alsó diszitésse! a 
comb k OlsŐ reszén. Az alsó külsO boka 

részén a zipzár kb 25-JOcm. 
Alsó felső gála melegitő XS , db a 245 Ft 41225 FI 

Alsó felsO gála melegitO gyere!<. XL 19 db a 245 Ft 156 655 Ft 

Alsó felső gála melegi tö gyerek L 11 db 8245 Ft 90695 Ft 

Alsó felsO gála melegltO gyerek M 11 db 8245 Ft 90 695 Ft 



BemelegitO melegltO alsó felsO XXL 7 db g 200 Ft 64 400 Ft 

BemelegitO melegitO als6 felsO XL 
T Sport Ossze4étele: tOO% poIyester, .., db g 200 Ft 368000 FI egyenes szár Kosár1abdához al alsó végig 

BemelegilO melegilO: Ossze1é1e1e pate"llOS, oldal csatolási lehetOSéggel 

100% poIyester IartaImú termék, 

Bemeleg1l0 me/egitO als6 felsO L egyenes szár Kosar1abdához az alSÓ .. db g 200 Ft 441600 Ft 
v9gig palenlos, oldal csatolási ..,.,"""'" 

mel.ek 

Labdarugó mezek : Ori-Fil, v8fJ'f 

Labdarúgó mel.ek (teljes) CUMAUTE, Vat;fI ezekkel 
egyenéftéllü légáter51tO rendszerrel 
készOlI technológia, Slim Flt, 100% Adldas Tabola 14Labdarúgó 

L-es mérei 
polyeslef, Intefled<, t 50g Piros Illetve mezek:CUMAUTE, rendszerrel készült 36 db 4950 Ft 178200 Ft 
kék szlnben, Idegenben Játszott technológia, Slim Fil, 100% polyestef, 
merkO.zésekhez speciális szlnben A Intened<, 150g Piros Illetve kék szlnben, 
mezeken halvány harénl cslkozás A Idegenben jál 5.Z011 mérkOzésellhez speciális 

M-es méret nadrág: EgyszlnO piros vagy kék szlnben A meleken halvány haránt .. db 4 950 FI 336 600 Ft 

bélés nélküli Ori-Fit, Vat;fI cslk~. Adldas parma nadrág: EgyszlnO 
CLlMAlITE, vagy ezelUo.eI piros v3fJj kék bélés nélkCil1 CUMAUTE, 
egyenértélIO lechnotOgia, Regular Fit, lechnol6gia, Regular Fit, Plque, 1409 

S-es méret PI~e. 1409 24 db 4950 Ft 118800Ft 

KosMabda merek. légaterSZlO 

Kosárlabda met:ek (teljes) rendszerrel készíilt , 100% poIyester 
OSszetélelO konn~ , olyan bOrrel 
érintkezO anyagokból készOlt kosaras 

XXL- es méreI 
mezei!., melyek elvezelik a hOt, éS az .., db 6850 F t 274 OOO FI 
Izzadts~ a lestn~, Újallan V;j,[t0l8lu 
Trioot, "5g Piros, kék, és fehéf 
színben, oldalán díszitéssel 

Adidas Commander légálersztO rendszerrel 

XL-es méreI kéSzOlI, 100"" pdyesler OSszetételO kmnyO, 40 db 6850 FI 274 OOO FI 
olyIIfI bOrral érlnlkezO anyagokból készOU 
kosaras mezei!; , melyek elvezetik a hOl. és 

L-es mórel 
az Izzadtségola testrOl, Újatlllfl v;j,[l ozab,i 

100 db 6850 FI 685 OOO FI Tricot, 115g Piros, kék, és fehér szlnben, 
oldalán disziléssel 

M-es méreI 80 db 6850 FI 548 OOO FI 



S-es méret 60 db 6850 Ft 411 OOO FI 

Kézilabda mezek teljes 

XXl- es méreI 
Kézilabda mezek: Ori-Fit. vagy 

2 db 4960 FI 9920 FI 
CUMAUTE. vagy ezekkel 

Adidas Tabeta 14Kezilalx!a 
egyenértékO !égáterszlö reodszerrel 

meze!t:CUMAUTE. rendszerrel készült 
készülttedmológia. Slim Flt. 100% 

technológia, Slim Fit. 100% polyester. Xl-es méret polyester. Inlel1ock. 150g. Piros. kék. 37 db 4960 FI 183520 Ft 
és fehé!' szinben. A mezeken halvány 

Intel1ock. 1509, Piros illetve kék szlnben. 

díszítés A nadrág: Egyszlnü piros 
idegenben j;)l szOlt mérk6zésekhez speciaris 

szlnbeo. A mezeken halvány haránt 
l-es mérei vagy kél< bélés nélküli, Ori-Fil. vagy 

eslkozás, Adidas Parma nadrág. Egyszlnü 68 db 4960 FI 337280 FI 
CUMAUTE. vatJ'l ezekkel piros vatJ'I kék bélés nélkOti. CUMAUTE. 

egyenérlékü légáterszlO rendszerrel 
technológia. Regular Fit, PiQUe. 140g 

M-es mérei 
készült technológia. Regular Fil. 

107 db 4960 Ft 530 720 FI Pique. 140g 

5-es mérei 103 db 4960 Ft 510880 Ft 

Kézilabda kapusmezeI<: 70% pamut. 

Kapus mez 
30% polyester. neece. 300g Piros és 
kék szlnben. ka~ai végén és a 
deféknál gumi belét:. 

XXL-es méret l db 6700 FI G 700 FI 

Adidas Core Fifteen. 70% pamut. 30% 
polyester. neece, 300g Piros és kél< 

Xl-es mérei színben. karjai végén és a deféknál gumi 4 db G 700 FI 26800 Ft 

""'~. 

L-es mérei 8 db G 700 Ft 53600 FI 

M-es mérei 4 db 6700 fl 26800 FI 



NOi röplabda mezek. UI«(}-Tex 100% Errel! Amazon NOi röplabda mez+ Errea 
pdyesler OSszetételü kOnnyii, Ml8200 nadrág Öko-Tex 100% pdyesler 

Röplabda mazak (teljes) légáteresz10, olyan bOrTeI érintkezO OSsze1etelO könny0, légáteresz:tO, olyan 
anyagokbOl készOU nOi rOplatxta bOn'eI érintkezO lWlyagokbOl késailt nOi 
merek, melyek elvezetik a hOt, és az röplabda mezei\., melyek elvezetik a hOt, és 
Jzzadls3gol II teslrOl SlIITl-fiI változllhJ az Izzacftságol II testrOl Slim-fit változatú 

Xl-es mérei ujaUan vállozaIu mezek Piros, kék és uJaUan váll(I~abj mezek, Piros, kék és fehér 8 db 5800 Ft 46 400 FI 

fehér szJnkombináciO (lehetOseg s~inkombinádé. Bal vállán betét. A nadrag, 
szerint egyéni sz[nösszeélJitásj Bal testhezálló slim-fil szab3su oldalán 

l-es mérei vállán belő(. A nadrég, testhezálló slim diszitéssel 44 db 5800 Ft 255200 FI 
flt szabásU oldalán d(s~itéssel 

M-es mérei 64 db 5800 Ft 371 200 FI 

5-es mérei 18 db 5800 FI 104400 Ft 

gyerek XL-es mérei 10 db 5800 FI 58 OOO Ft 

At létikai verseny meltek: 

Atlétikai verseny mezek 100 pdyesler 
összeIételO, me~eIc Body Ori-Fil , vagy 
CLlMALITE, vagy ezekkel 
egyenértékO légáterszlO rendszerrel 
kéuül\ leg,tllersztO rendszerrel készOJt 
lerméllek, melyek követik II mai Nike Atlétikai vemeny mezek. 100 pdyester 

atlétikai !rendet. A férli riMdnadrág Ö5szetételQ mezeIc Body Ori-Fit. 

245g, A férfi hosszúnadrág 245g A rendszerrel készQtt lt':gátersztO rendszerrel 

Férfi mez (hosSzu alsó, rövid als6, atléta) fuló atléta 100% potyesler 115g, UV készüllloonél<.ek, melyek követik a mai 
35 db 21 660 Ft 758 100 FI 

védelemmel oI\3Iotl On-Fit, vagy atlétikai trendet A férfi Nike riMdnadrag 
CLlMAlITE, vagy ezekkel 245g, A férll hOSSlUnadn\g 245g A futó 

egyenél'léIIO légáterszl(\ rendszerrel atléta 100% poIyesler 115g, UV védelemmel 

készült. ell3totl Ori-Fit, rendszerrel készilJl 



AUétikai \I8fS8Ily mezek 100 polyester 

OS:szetételO, merek Body Of1-FIt. 
vagy ClIMALITE, vagy ezekkel 
egyenértékű légéters.z10 rendszerrel 

Nike NOi AllétJkal felsZefelés 100% polyester 
készOltlégálefsztO rendslefrel késztlit 

OSszetélela, mezek: Body Ori-Fit. 
N O! mez (hosszu alsó, női als6, női felső) termékek, melyel< követik 8 mal 

légétersztO rendszerrel készOlI. melyek 18 db 21 660 Ft 389880 Ft 
atlétikai trendet követik a mal atlétikai trendet 

Úszó edző fe lszerelés 

Iycr.i anyagból készíteIt. Sportolasl 
célra megfelelO, edzO férfi 

úsz6nadrflg, Kiván klór é1IÓ Arana ,Iycra anyagból készitett, Sportolási 
Férfi úszó drosz tulajdonséggal célra megfelelO, edzO férfi úSl6naclfég, 60 db 3750 Ft 225 OOO FI 

Kiváll klór 81ló tulajdonsággal 

Iycra a-oyagból készitett, Sportolasl 
célra megfelelO ed70 nOlI',uó,uha 
Kiváll klór "ló hJlajdonsággal 

Arena Iycra lWlyagból kés.ritett, Sportolási 
Nő úszó dresz célra megfelelO, edző nOl úszóruha Kiváll 40 db 3750 FI 150 OOO Ft 

klór alÓ lulajdons&wal 

Narancs, sárga, vagy neon zöld 
100% potyester, KOnnylllyUkacsos 
fels6"ész, 

Sport Syndicate, Narnncs, sárga, vagy neon 

Megkülönböztető mez zOld 100% potyester, KOnnylllyUkacsos '36 db 400 FI 54400 FI 
felsOrész, 



pól6k 

100% Pamut piros és sölétkék 
utaz6 galléros pól6 szinben, 3 gomboS, ujjain és 

nyakán szegély. 

XXL- es méret ,. db 920 Ft 14720 Ft 

XL-es mérei Mondsee, tOO% Pamut piros és 5' db 920Ft 46 920 Ft 
solétkék szlnben, 3 gombos, ujjain és 

L-es méret 
rl)'akán szegély. 

' 00 db 920FI 92000 Ft 

M-es mérei 9' db 920 Ft 83720 Ft 

5-es mérei 92 db 920FI 84640 Ft 

100 % pamut, kefelo: nyakú rövid Mondsee { Fol. 100 % pamut, kerek 
Edző póló ujjai rendelc:ez6 póló nyakú rövid ujjal rendeltez6 póló 

XXL- es mérei " db 600F' 16800 Ft 

XL-es mérei ,O, db 600 F' 63 OOO Ft 

L-es méret "8 db 600Ft 190800 Ft 

M-es mérei J5B db 600 F' 214800 Ft 

S-es méret 23' db 600 F1 138600 Ft 

XS-es meret 8 db 600F' 4800 FI 

Gyerek M-es méret " db 600 FI 6600 Ft 



Gyerek L-es mérei 11 db 600Ft 6600 FI 

Gyerek Xl-es mérei 3 db 600 Ft l 800 Ft 

100 % pamut, kerek nyaku Mondsee l Fol.. 100 % pamut, kerek 
Bemelegftő póló ~SZított rOviduJJal rendeltez6 ~~U hosszított rOviduJJal rendelkező 30 db 600 FI 18 OOO Ft 

Rövid nadrágol< 

60% Pamut, 40% poIyestElf 
Utazó rövid nadrfg összetételú, oldalzsebbel, 

gumfrozott öv rész kOtOveI ellátott 

XXL- es méret 
hosszított, (Iérd fölé érő) 
rövidnadrag. Regular Fit, 180g, 1 db 4310 Ft 4310 Ft 

Oldalt díszítéssel. 

Xl-es mérei 
Adidas Condívo 14, 60% Pamut, 40% ,. db 4310 FI 60340 Ft poIyester összetételü, oldalzsebbel, 

gumlrozott OV rész kötövel ellátott 

L-es mérei hosszitott, (térd fölé érő) rövidnadrág 
181 db 4310 Ft 780 110Ft 

Regular Fit, 180g, Oldalt dlszitésset, 

M-es mérei 138 db 4310 Ft 594780 Ft 

5-es mérei 111 db 4310 FI 478410 FI 

Dri-Fit. vagy ClIMALITE. vagy 
Edző rövlClnadrag ezekkel egyeoértékú légáterszlő 

rendszerrel készült, 100% 

XXL- es mérei 
poIyester OsszetételO rövid nadrág. 
inter1ock, 150g, gumIrozott, öv 1 db 3350 Ft 3350 Ft 

kötövel rendelkero öv Sim Fr! 

XL-es mérei 
" 

db 3350 Ft 46900 Ft 
Adidas Sereoo 14, CLlMALlTE, 

légátersztő re!'ldszerrel készült, 100% 
L-es méret poIyester OSszetételú rövid nadrág, 177 db 3350 Ft 592950 Ft 

interlock, 150g, gumlrozolt, öv kötövel 
rendelkező öv Slim Fit. 

M-es mérei 135 db 3350 Ft 452250 Ft 



5-es méret 110 db 3350 Ft 368500 Ft 

3/4 es hOsszal 69 db 4550 Ft 3t3 950 Ft 

Kabát 
100% potyamide anyag, 

hozzáerllsített kapucnrval, thermo 
belsö réteggel és vízhatlan kOlsö 

XXl- es méret felülettel. Dobby,84g 19 db 12 OOO FI 228 OOO FI 

Midas Core Fifteen Stadium Jackel, 

XL-es mérei 100% potyamide anyag, hozzaerösitett 58 db 12 OOO Ft 696 OOO FI 
kapucnrvaJ, thermo belsö réteggel és 
vizhallan kOlső feiOleIlel. Dobby. 849 

L-es méreI 100 db 12 OOO FI l 200 OOO Ft 

M-es méreI 19 db 12 OOO FI 228 OOO Ft 

C",", 

Légátere5LtO ft:l:iOré:sL, kiválló Midas v. Nike igény szerint, 
kopásáll6sagu talpresszel, Légátereszlö felsa-ész, kivalló 

Futó c4Jó talajcsillapftó rendszerrel ellátva. 
kopásáll6sagu talprésszel. talajcsitlapító 

110 db 13370 Ft 1 470700 ft 

rendszerrel ellátva 

100% potyester anyag, vízálló, 
belOl kOlön kaalakitott cipÖtartó, 
vállra akasztható, ok:Ials6 tároló Midas Tiro Teambag, 100% poIyester 
zsebbel. Minimum 20 literes , 100 anyag, vízálló, belül külön kialakított 

Táska %PoJyethyleoe 103m, 475g c~tartó, válra akasztható, ok:Ialsó 279 db 4800 Ft 1 339 200 Ft 
tároló zsebbel. Több mint 20 literes. 100 

%PoIyethyleoe foam. 475g. 

100% poIyester anyag. vlzáll6. 
Midas 100% poIyester anyag, vízálló, 

Hátizsák 
hátra vehetö, oklalsó tároló 

hátra vehető, oIdals6 tároló zsebbel 20 40 db 4 550 Ft 182 OOO Ft 
zsebbel. Minimum 20 Literes 

Literes 



Minimum 3mm-es super sof t latex Adidas GK, 3mm-es super sof t latex 

Kapus kesztyü 
anyag, tépőzáras csukló résszel. anyag, tépőzáras csukló résszel. Slit-
Slit-wrist, wrist-fil, vagy ezzel wrist, wrist-fit vagy ezzel egyenértékü 

8 db 3700 Ft 29 600 Ft 

egyenértékű technológia technológia 

100% polyester anyagú öt ujjas 
kesztyü Fleece 300g 

kesztyü 
Midas FB ficl:lpJayer, 100% polyester 

66 db 2200 Ft 145200 Ft anyagú öt ujjas kesztyü FIeece 300g 

Pamut, és potyester OSszetételü 
gumírozott sport sapka. 

Sapka 
Adidas Tiro Beanie, Pamut. és poIyester 

91 db 2 195 Ft 199745 Ft 
összetételü gumírozott sport sapka. 

Nylon, pamut. és potyester 
összetételü, gumírozott 
megerősített sarok, és lábujj 
résszel ellátott sporztszár. Adidas Milano 99%potyamid 1% 

Sportszár 
elastane, összetételü, gumlrozott 

42 db l 200 Ft 50400 Ft 
megerősítell sarok, és lábujj résszel 

ellátott sporz1szár. 

100% vízálló, kapucnis végig Midas Core FIteen Rain Jacket 100% 
zipzaras felsÖfész. A kar végén vízálló, kapucnis végig zipzaras 

Aoornk gumírozott , a derék részénél felsOrész. A kar végén gumírozott, a 
9umis állíthatósági lehetöséggel defék rószénél gumis állithatósági 

lehetőséggel Plain wave technológia, 
70g . 

XXL- es méret 6 db 6300 Ft 37800 Ft 



Xl-es méret 29 db 6300 Ft 182700 Ft 

l-es mérei 101 db 6300 Ft 636 300 FI 

M-es méret 35 db 6300 Ft 220500 Ft 

5-es méret 31 db 6300 Ft 195 300 Ft 

Jó nedvsziYÓ képességgel 
rendel<ezO, Extra tároló tasak 
unisex furdökopeny Mikroszál 
köntös: 80% polyester, 20% 

Arena Zeal, Jó ned\lSz!YÓ képességgel 
poliamid 

rendelkezO, Extra tároló tasak unisex 
FQrdököpeny 

fOrdökopeny Miluoszát köntös 80% 
60 db S 500 Ft 330 OOO FI 

poIyesler, 20% poliamid 

Mindösszesen 24499675 Ft 


