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NISZ Nemzeti Iritokommuni adós Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokoriai utca 3.

NISZ

Szerződés száma 9s..~’.? 5 ‚~‚

Szolgáltatási szerződés

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti lnfokommunikáciÓs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Pénzforgalmi jelzőszám: 10403239-00027183-00000001
KEF-azonosító: 20030
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről
1. Cég neve (projektiroda): Danka Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.
Cégjegyzék szám: 01-09-563989
Adószám: 12193730-2-42
Bankszámlaszám: 11736006-20364733
Képviseli: Agócs Gábor ügyvezető

2. Cég neve: Infocopy Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1131 Budapest, Béke út 118.
Cégjegyzék szám: 01-09-067062
Adószám: 10352119-2-41
Bankszámlaszám: 11100104-10352119-72000003
Képviseli: Tóth Miklós ügyvezető
mint Szolgáltató, a továbbiakban: Szolgáltató,

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

1. Preambulum

1.1. A Felek rögzitik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (kEF~. (továbbiakban: Beszerző,l
által 201575 207-375056 (2025.20.19.) szám alatt a központosított kö:bes:erzés hatol’ a alá tartozó
kötelezett ás onkent csatlakozó intézmények részére ‚Nyomot előállító eszközök szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teUesítése - 2015” tárgyban az 1. rész ‚.‘onotkozosoban (Homoqen A4ultífu: kcios
es:közök ás eredeti kellékanyaqok I. kategória) a Kht. 109.~ (1) hekezdes d) PL 2tj0 szernti
keretniegáliapodósos eUaras 2. resze eredményeképpen a Eeszer:o es a Szolaoltato között
keretmegallapodas Jött (ette (to’ obbokhon: KM).

1._. KM a:onosizos:aina: KMOÍO1-11FMNY15, 1 r~ Ij ít~s
KM alanasanak latuma: 2016. novem icr 17.



KM időbeli hatálya: 2020. november 17.
[‘M keretösszege: 2 850 000 000 fornt + Áfa.

2. A szerződés tárgya, mennyisége

2.1. Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja Teljeskörű (nyomat előállítási) üzemeltetési
szolgáltatás (TÜSZ) nyújtását a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben
megnevezett típusú berendezéseken a 2. számú mellékletben meghatározott árakon, az 1. számú
mellékletben (Műszaki leírás), meghatározottak szerinti tartalommal a jelen szerződésben
meghatározott feltételek szerint.
A keretmegállapodásos eljárás 2. részének tárgya: Ricoh gyártmányú fekete és színes multifunkciós
nyomtatók Teljeskörű Üzemeltetési Szolgáltatás biztosításának beszerzése IV.

3. A teljesítés határideje

3.1. Jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott szolgáltatásokat Szolgáltatónak a szerződés
hatálybalépésétől kezdődően 2017. december 31-ig vagy a teljes mennyiség kimerüléséig
(amennyiben ez a feltétel 2017. december 31-e előtt következik be) kell teljesítenie.

4. A teljesítés helye

4.1. Teljesítés helye: NISZ Zrt. budapesti üzemeltetési helyei. A teljesítés pontos helyei a nyertes
ajánlattevővel kötendő szerződés mellékletében kerülnek rögzítésre. Felek rögzítik, hogy az
üzemeltetési helyek a szerződés időtartama folyamán változhatnak, mely nem igényli jelen szerződés
módosítását.

5. A teljesítés módja

5.2. Szolgáltató a jelen szerződésben rögzítettek szerint köteles teljesíteni. Amennyiben a jelen
szerződés teljesítése során Szolgáltató számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a
határidőben történő teljesítést, úgy köteles haladéktalanul, írásban értesíteni a Megrendelőt a
késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. A jelen pontban szabályozottak nem
zárják ki a jelen szerződés 12. pontjának alkalmazását.

5.3. Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlata szerint vehet igénybe alvállalkozót.

5.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek. alvállalkozók bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet amikor Szolgáltató (mint ajánlattevá) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó
bevonása). akkor ezen szernély/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. * (2)-(4) bekezdését, valamint a KM
rendelkezéseit kell alkalmazni

5.5. Szolgáltató fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerzódés te4esítéséhe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési
I ötele:ettség — den szerződésben ~~?hMvozottal’ s:erint— I :áiólag Szolgáltató irán~ába terheli.
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5.6. Szolgáltató köteles Jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő Számára
megismerhetővé tenni és a Ybt. 125. 5(5) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni.

5.7. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni,
jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát.

5.8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. 5 (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed.

6. A Szolgáltató jogai, feladatai és kötelezettségei

6.1. Szolgáltató köteles jelen szerződés keretein belül biztosítani Megrendelő részére az 1. számú
mellékletben megadott típusú berendezéseken, Illetve azok tartozékain (a továbbiakban együttesen:
berendezéseken) a Műszaki leírásban meghatározottak szerinti üzemeltetési szolgáltatást.
6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a Műszaki leírásban meghatározott szokásos munkaidőben
folyamatosan a Megrendelő rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel
kapcsolatos, az üzemelés során felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a
folyamatos működést biztosítsa, valamint a gépek szakszerű kezelésében a felhasználókat támogassa A
Műszaki leírásban meghatározottak szerint.

6.3. Szolgáltató vállalja, hogy a javításokat, karbantartásokat szokásos munkaidőben a
hibabejelentéstől számított, Műszaki leírásban előírt munkaórán belül az üzemeltetés helyszínén
megkezdi. A karbantartások tekintetében jelen szerződés 6. számú mellékletében foglaltak szerinti
példányszám/ időszak irányadó.

6.4. Szolgáltató a bejelentések fogadását az alábbi elérhetőségein köteles biztosítani:
E-mail-en:bejelentes@danka.hu
Weboldalán: https.://bejelent.irodahibabe.hu

6.5. Szolgáltató köteles a berendezések számlálóinak állását a hónap utolsó napján leolvasni (táv
és/vagy nyomat menedzsment rendszer alkalmazása esetén akár elektronikus úton) és az óraállást a
3/a mellékletnek megfelelő adatlapon rögzíteni és megküldeni Megrendelő képviselőjének.
Megrendelő az óraállásokat ellenőrizheti. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy központi nyomtató
menedzselő alkalmazás használata esetén részben, vagy a teljes eszközállornányra vonatkozóan a havi
számláló adatokat maga közölje a Szolgáltatóval. Ebben az esetben az elszámolás alapja a Megrendelő
által biztosított számláló adatok.

6.6. Szolgáltató vállalja, hogy sz elvégzett feladatokról a 3/b mellékletének megfelelő adatlapon
havonta jelentést készít, amely a számla mellékletét képe:i.

6.7. Szolgáltató vállalja, hogy a javítást, karbantartast I ö”etoen munkalapot készít, amit a helyiségben
dolgozó felhasználó igazol Ic. Ez sz igazolas a Megrendelo belső bi:c’nylatának számít, nem
értelme:heto Igy, mint a Szolgáltató felé törteno teljesitesigazolas.

6.S. Szolgáltató elismeri, hogy úg~ reel a Szerzodés teljesítésében közreműködő alvállalkozónak
magatartasaert es cselekmen\eieit, mntha azok S:olgaltato magatartásai vagy cselekedetei lettek



volna. Egyebekben az alvállalkozók igénybevételére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 128. ~.(2)j5) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

7. A Megrendelő jogai, feladatai és kötelezettségei

7.1. Megrendelő köteles a készülékekhez a Szolgáltatótól származó kellékanyagokat használni, sz
eszközöket a kézikönyvnek megfelelően sz útmutatások szerint (rendeltetésszerűen) gondosan kezelni
és a készülék műszaki állagának megóvása érdekében, annak kezelésére és a kapcsolat tartására
legalább egy felelős személyt megnevezni.

7.2. Megrendelő köteles mellőzni minden változtatást, beavatkozást a berendezésen. A gyári
megadott karbantartás gyakorisága példányszám értékek átlépéséből adódó többlet karbantartási,
Javítási költségek a Megrendelőt terhelik, amely költségek nem képezik Jelen szerződés részét.

7.3. Meghibásodásokat, üzemzavarokat, kellékanyag igényt és az esetleges károsodásokat Megrendelő
a Szolgáltatónak Jelenti.

A beJelentésnek tartalmaznia kell:
• a gép típusát
. NISZ leltári számát, és szerviz azonosítóJát,
. NISZ hibajegy azonosítóját,
• a hibás eszköz üzemeltetésének helyét
. a hibabejelentő/kapcsolattartó nevét ás elérhetőségét,
• a hibaJelenség leírását.

7.4. Megrendelő az eszközöket saját felelősségére tetszőlegesen áthelyezheti. Eszközök mozgatását
(honnan — hova, mikor, ÚJ kontakt, stb.) Megrendelő írásban jelzi Szolgáltató felé.

7.5. Megrendelő köteles megakadályozni, hogy a berendezés(ek)en a Szolgáltató által megbízott
szakembereken kívül más személy, Javítási munkát vagy egyéb, nem a rendeltetésszerű használatból
eredő beavatkozást végezzen. Rendeltetésszerű használat mellett fellépő, Megrendelő által
elvégezhető beavatkozások az alábbiak lehetnek: a berendezés megbontását nem igénylő
papírelakadások elhárítása, papír, festék és tűzőkapocs utántöltés. Az illetéktelen személyek
beavatkozásának következtében szükségessé váló javítások költségeit a Megrendelő köteles
megtéríteni (külön megrendelés/szerződés keretében).

8. Átadás-átvétel

8.1. A 2.1. pont szerinti szolgáltatások megtörténtéról jelen szerződés 1. számú mellékletének 3/a
és/vagy 3/b melléklete szerinti dokumentum kerül kiállításra.

9. Teljesítésigazolás

9.1. Szolgáltató havonta öteles átadni Megi endelonek a 8.1 pont szerinti dokumentumok egy-egy
példányát. Megrendelő ~: elozo&. hen meghatározott dcl L’ment~ mok átvételét követő S munkanapon
belül kiállítJa a TelJesítést lga:olo S:on’~latot (melynel rüntaJat Jelen szerződés 3. számú melléklete
tart~lm’::a).



9.2. Megrendelő a Te~esítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Szolgáltató a
2.1. pontban meghatározott dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át.

10. Árak, díjak

10.1. Szolgáltatót a Jelen szerződésben 1. pontjában meghatározott feladatai ellátásáért 5715 950,- Ft
+ ÁFA, azaz ötmillió-hétszáztizenötezer-kilencszázötven forint + általános forgalmi adó díj illeti meg.
Szolgáltatót megillető díj részletezését jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A Megrendelő
az 1. számú mellékletben meghatározott üzemeltetési szolgáltatásáért az 2. számú mellékletben
meghatározott szolgáltatási díjakat köteles fizetni.

10.2. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az
általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi
beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ± Áfa. A közbeszerzési díjat a
Megrendelő a Szolgáltatón keresztül fizeti meg, annak összege a számlában külön sorban kerül
feltü ntetésre.

10.3. Szolgáltatót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken 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.

10.4. Az 1. számú mellékletben megadott eszközök teljeskör(i üzemeltetési szolgáltatási díjának
elszámolása, a leolvasott számláló állások alapján, Szolgáltató által megküldött óraállásokat tartalmazó
a 3/a melléklet szerinti adatlap alapján havonta, utólag történik. Az adatlap alapján megállapításra
kerül az előző elszámolási időszakhoz viszonyított különbözet, amely szorzásra kerül az egységárral.
Ezen szorzatok összege képzi az elszámolás alapját.

10.5. A 3/a „Számláló állás adatlap” melléklet és a 3/b „Havi elvégzett feladatok” adatlapot és a
kapcsolódó munkalapo(ka)t Szolgáltató minden hónap 8. napjáig küldi meg Megrendelő részére.

11. Fizetési feltételek

11.1. A Megrendelő a Jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

11.2. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. ~ szerint havonkénti
elszamolásban állapodnak meg. Ennek megfelelően Szolgáltató havonta jogosult egy számlát kiállítani
az előző havi tevékenységéről.

11.3. A Szolgáltató — tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik — tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Szolgáltató
számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-han foglalt feltetelek Szolgáltató általi teljesítése esetén jogosult
kifi:etni.

11.4. A Szolgáltató a jelen szerződés 10.1 pontjáhan meghatározott díjra számla ellenében jogosult,
amit a Szolgáltató a Megrendelő által aláírt Teljesitest Iga:olo Bizonylat alapján, annak kialhtasat
ö’etően állít [1 ás ?zzal eg~ütt nyújt be a Megrende o iek.
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11.5. Az esedékes díjakat a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül
köteles megfizetni a Kbt. 130. 5 (1), (4) (5) és (6) bekezdéseinek és a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. 5 (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően, a Szolgáltató
bankszámlájára. Megrendelő a központi beszerző Szervezet részére a keretmegállapodásban
meghatározott mértékű közbeszerzési díjat (mértéke 2 % + ÁFA) a Szolgáltatón keresztül fizeti meg a
keretmegállapodásban meghatározott módon.

11.6. A szolgáltatási díjra Szolgáltató a Kbt. 130. 5 (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek
megfelelően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.5-ában foglaltak alapján kiállított számla
ellenében jogosult.

11.7. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat és ezen Szerződés 6.6. pontjában nevesített dokumentumok.

11.8. Szolgáltató a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:

- a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződésszá mot,

- a számla szabályszerű kiállítása után a Szolgáltató a számlát Megrendelő nevére, Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) küldi,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett
Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló Szolgáltatói szerződés számot valamint
fizetési határidőként 30 napot,

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa

tv.) 58.5 szerinti előírásoknak.
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést

11.9. A Megrendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelő számla és mellékletei központi iktatójába
érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket a Szolgáltatónak, amely időtartamba
nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.
Amennyiben a Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi a Szolgáltatónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepnapra vagy bankszüneti napra esik, akkora
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének a határideje.

11.10. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. 5 szerint meghatározott mértékű
késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.

11.11. Szolgáltató nem fizet, Illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket? melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

11.12. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a kM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

11.13. A Szolgáltató a számlaszámáhan bekö’etkezett valtozásról köteles a Megrendelót
haladéktalanul értesíteni.

11.14. .A s:ámláho: a kbt. 130. 5-ában meghatarozett rate ~at mellékelni L elI. Á s:én’lán csak a jelen
I eretmegállapodás hatálya ala tarto:o termel.el’ s:ei eLleihetnek
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11. 15. A Szolgáltató Jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

11.16. Szolgáltató a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól „Nyilatkozat Partner adatairói”
(4. számú melléklet) című nyilatkozat kitöltésével, és annak a Megrendelő részére történő átadásával.

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése, kötbér

12.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 132. 5-ban
foglaltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.

12.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Szolgáltató jogosult a
szerződéstől azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (a Szolgáltató, illetőleg a
Megrendelő):
. végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, felszámolását Jogerős bírósági határozattal elrendelték
és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,
. a Jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

12.3. Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a Szolgáltató indokolt ok nélkül elmulasztotta megkezdeni, vagy felfüggesztette a
munkavégzést, vagy olyan Jelentős a késedelem, hogy a véghatáridőre való teljesítést kizárja,
- Szolgáltató a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
- valamely teljesítési határidő tekintetében a késedelem eléri vagy meghaladja a 30 napot,
- Szolgáltató megsérti jogszavatossági vállalását,
- Szolgáltató valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

12.3.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést ha
a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet amely nem felel
meg a Kbt. 56.5(1) bekezdés k) pontjában meghatározottfeltételeknek („offshore cég”),
vagy
. a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a
Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. (Kbt. 125. 5(5) bekezdés a) és b)
pont).

12.3.2. Szolgáltató nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a kbt. 56. 5(1) bekezdés 1’) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelo
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak (Kbt. 125.5(4) bekezdés a) pont).

12.33. Szolgáltató a szer:odés teljesitésenek teljes időtartama alatt köteles megismerhetóvé tenni
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelo s:amara és a 6.31. pontban foglalt üg’letekrol a Megrendelót
haladéktalanul köteles értesiteni ([ bt. 125. 5(4) beL e:des b) pont).

114. A s:erzodess:egö fél köteles a masik felne’ 15 naptari napon belül megtériteni
s:ei:ocless:egessel oko:ott ‘gazolt kárát.
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12.5. Szolgáltató az alábbial’ szerint köteles kötbér fizetésére.

Amennyiben Szolgáltató Jelen szerződésből eredő feladatát neki felráható okból késedelmesen vagy
hibásan teljesíti, Szolgáltató — az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés)
függően — késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.

12.5. 1. Kiszállásra, javítási alkatrészre és hibaelhárításra vonatkozó kötbér:

A Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi
1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a A késedelmi kötbér alapja a
késedelemmel érintett mennyiség nettó értéke. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximális
mértéket Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a hibás teljesítés 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési
kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó értéke. Amennyiben a hibás teljesítési
kötbér eléri a maximális mértéket Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Meghiúsulási kötbér: Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben Vevő Eladó súlyos
szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondja a szerződést vagy Vevő a szerződéstől Eladó
súlyos szerződésszegése miatt eláll. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 25 %-

a.

12.5.2. A tartás üzemeltetési szolgáltatási tevékenységre (TOSZ) vonatkozó kötbér:

A késedelemi kötbér mértéke:
. kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
. 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
. 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
. Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000
forint/alkalom.

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés kijavításáig:
. kevesebb, mint 4 munkaóra késedelem esetén 5.000 forint/alkalom,
. 4 munkaóra és 24 munkaóra közötti késedelem esetén 10.000 forint/alkalom,
. 24 munkaóránál több késedelem esetén 20.000 forint/alkalom.
. Amennyiben csereeszközt nem biztosít 48 munkaórán túli javítás esetén: 40.000
forint/a’ ka lom.

A megadott karbantartás elmaradása esetén az adott gépre 20.000 forint a hibás teljesítési kötbér
mértéke.

A megadott karbantartás elvégzésével történo késedelembe esés esetén az adott gépre 20.000 forint
a késedelmi kötbér méitéke.

126. Felek rögzítik, hogy a 12.5. pont szerinti [ötberek öss:eadodnak.

12.7. KötLiér esedékessége: a kötbérre okot adó naptári hónapot követő hónap S. napjáig köteles
S:ogáltató megfi:etni. A I öthér megfi:etésénet minősül amennyiben e:en idopontg Fele
meeállapodnak a köthór, S:olgaltato altal jelen s:er:odés s:erint kiallizott es befogadott s:amlajaha
történo bes:ámitasahan.
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12.8. Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén Szolgáltató meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke: 500.000 forint.

12.9. Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulásának tekintendők különösen az alábbi
esetek:
. Szolgáltató egy naptári hónapon belül 10 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több
késedelembe esik;
. Szolgáltató egy naptári éven belül 60 vagy annál több alkalommal 4 munkaóránál több
késedelembe esik;

Megrendelő ezen esetekben Jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani és a
Jelen szerződésben kikötött meghiúsulási kötbért követelni.

12. 10. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.11. Szolgáltató Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén Jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Szolgáltató írásos
felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

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

12.13. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és a szerzői Jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

13. Titoktartás

13.1. Szolgáltató vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

13.2. 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.

13.3. Amennyiben Jelen szerződés telJesítésével kapcsolatban Szolgáltatónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával
teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megallapodnak, hogy Jelen pont alkalmazása szempontjabol nem minosülnek
harmadik Félnek Szolgáltato altal s:erzödesszerűen igénybe \‘ett al’allal[ ozol ‚ felteve, hogy Jelen
szerződésben való közreniüködesük előtt titoktartási nyilatkozat~t rnak ala es adnak at
M egrendelőnek.

13.5. Szolgáltató teljes f&elósséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséhól eredő
károkért és tudomásul veszi és e!fogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult — válas:tasa szerint - a jelen szerzodestol elállni ‘~ag\ Jelen szer:odest azonnali
hatallyal felmondani.
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14. Felek közötti kapcsolattartás

14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt kapcsolattartói:

Megrendelő részéről:
Név: Szulágyi Csaba
Beosztás: senior szakértő
Telefonszám: +36 1 795 6241
Mobiltelefon szám: +36 30733 3438
E-mail cím: szulagyi.csaba~nisz.hu

Név: Agócs Gábor
Beosztás ügy,ezető igazgató
Telefonszám: +36(1469-6984
Mobiltelefon szám: +3620934-9095
E-mail cím: jj3fq~danka.hu

14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Ádám Gabriella
Beosztás: igazgató
Telefonszám: +36 1 795 7291
Mobiltelefon szám: +3620971 8374
E-mail cím: Adam.Gabriella@nisz.hu

14.3. Felek Jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott
kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a
14.1-14.2 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.

14.4. 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 vagy
- visszaigazolt telefax útján meg[ üldött értesítés

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő esités esetén a: értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arrol automatikus ‘agy kifeje:ett viss:aiga:olás érkezett. A
tértivevényes ajánlott postai Lüldeményt a I e:hesites meg serlésének lapján kézhesítettnek kell
tel inteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a t’ézhestés azért volt eredménytelen, mert a
cimzett a: iratot nem vette át (sz a feladóho: nem ~ereste el:éssel érkezett vissza), sz iratot — az

ellenkezo hizon\ítás~ig — a postai l’ézhesités masoL egkísérléséiek napját L t t’ ‘‘I
munl:anapon hell k&L’esitettnek tel inteni.

.•‘•‘.Ja ~‘Ré~
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14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postal 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.

15. Vis Major

15.1. A Szolgáltató nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Szolgáltatónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Szolgáltató részéről
elháríthatatlanul következnek be és amelyek Szolgáltató szerződésszerű teljesítését akadályozzák.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Szolgáltató
tevékenységével, mely összefüggést Szolgáltatónak írásban igazolnia szükséges.

15.3. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb
irányú írásos utasítást nem ad, a Szolgáltatónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a
teljesítésre.

15.4. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot a Megrendelőnek jogában áll
a szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerződés törzsszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés
törzsszövegének rendelkezését kell alkalmazni.

16.2. Amennyiben elen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen teny a szerzódés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

16.3. Szolgáltatónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy~közvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat ip$~,’L,’ottukrajszeizodes
kei etében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körüiményrőha4feIekköIős~ösen
l’ötelesek egymást iráshan tájeí oztatni. ~ ;.s-OEVEQ.~r :m’,\UA

16.4. Ha Felek köz\’etlen 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.

16.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései a: irányadók.

16,6. A jelen s:er:í5dés a S:er:odo Felek megegye:ését teljes egés:4L’en tartaln,a::a. A Felek ielen
s:er:ct~es alairasa\al annak rendelke:eseit magul ra ri&\e kötele:ó ér’én\unekfogadjak cl.
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16.7. 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 teljesítéséról, vagy ugyan azon jog Jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a Pöveteléseitől cl fog állni. A Jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen Jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

16.8. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 50. 5-a alapján Jelen szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései alkalmazandók.

16.9. Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban
készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Szolgáltató kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet; Műszaki leírás
2. számú melléklet: Megrendelt termék-és árlista
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól (minta)
5. számú melléklet: a teljesítés pontos helyeinek listája
6. számú melléklet: a gyártó által előírt karbantartások

Budapes Budapest, 2017

Kopcsányi Tibor
Beszerzési és logisztikai igazgató

NISZ Zrt.
Megrendelő

IRODATECHNIKAI KFt
1149 Budapest. Róna u. 120-

Adószám: 12193730-2

I.

Koncz András
Gazdasági vezérigazgató-helyettes

NISZ Zrt.
Megrendelő
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INFOCOPY Kft.
1131 Bucla’)CSt,BékOU.llB.

Ad65z: 10352119.241
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A.nyilvántartási számú szerződés 1. számú melléklete

Műszaki Leírás
(a TÜSZ szolgáltatás tartalma)

Megrendelő célja a szerződés megkötésével a NISZ Zrt. (Megrendelő) üzemeltetési területén működő
multifunkciós nyomtató eszközök (a továbbiakban MFP) teljes körű üzemeltetésének biztosítása.
„Teljes körű Üzemeltetési Szolgáltatáson” (a továbbiakban: TÜSZ) az alábbiakat kell érteni: Szolgáltató
működőképes állapotban tartja a Jelen Műszaki leírás 1. számú mellékletben megadott eszközöket. A
szolgáltatás magában foglalja a gyártó által előírt időszakos karbantartások elvégzését, az üzemszerű
használat során bekövetkező meghibásodások javítását és a szükséges kellékanyaggal (toner, dob, stb.
kivéve papír) történő ellátást. A gyártó által előírt időszakos karbantartásokat az TÜSZ keretében külön
bejelentés nélkül kell elvégeznie a Szolgáltatónak. A TÜSZ szolgáltatás díja a havi nyomatszám
elszámolások alapján kerül kifizetésre, ezen felül ez üzemszerű működés biztosításáért további tételek
nem számolhatóak fel Megrendelő részére.

A szolgáltatással kapcsolatban elvárt követelmények:

Szolgáltató jelen szolgáltatási szerződés keretein belül biztosítja Megrendelő részére a jelen Műszaki
leírás 2. számú mellékletében felsorolt berendezés típusok, illetve azok tartozékainak és kiegészítőinek
(a továbbiakban együttesen: berendezések) üzemeltetési szolgáltatását az 1. számú melléklet tételei
alapján, amely tartalmazza:

a kiszállás költségét
a javítások, karbantartások munkadíját,
a beépített alkatrészek árát,
a működéshez szükséges tonerek, festékanyagok és egyéb kellékanyagok árát (kivéve
papír) és fizikai cseréjét,
az elhasználódott kellékanyagok dokumentált elszállításának és szakszerű
megsemmisítésének költségét,
a felhasznált tűzőkapocs árát,
az eszközök gyártói ajánlása szerinti karbantartási feladatok végrehajtását külön
Megrendelő bejelntés nélkül,
a garantált szolgáltatási időablaknak megfelelő Budapesten 2 munkaórán, vidéken 4
munkaórán belül megkezdi a javítást (bejelentés végrehajtását) a hibás eszköz
üzemelteltése helyén,
a bejelentetések 8 munkaórán belül történő megoldása és Megrendelő
ügyfélszolgálata felé történő lejelentése,
az elvárt szolgáltatási szintnek megfelelő időn belül elvégzi a szükséges javítást, vagy
amennyiben a javítás ezen az időn belül nem végezhető el, akkor ezen az időn belül
intézkedik az átmeneti megoldás biztosításáról, azaz csereeszközt helyez üzembe, mely
a bejelentés átmeneti megoldását is elenti,
cseregép biztosítása és visszavétele esetén a munkalap aláírására kizárólag
Megrendelő meghatalmazott munkatársai jogosultak (helyszíni támogató), akik egyben
ellenőrzik a csereeszköz, illetve a megjavított eszköz üzemelését,
cseregép biztosítása esetén a hibajavítás magába foglalja az eszközökön elhelyezett
kártyaolvasó berendezések szakszerű eltávolítását és áthelyezését a hibajavításban
részt vevő multifunkciós eszközökre. A kártyaolvasó eszközök áthelyezésekor
keletkezett károk (akár a kártyaolvasót, akár a nyomtatót érinti) a költségei Szolgáltatót
terhelik,
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- az előírásoknak megfelelő üzemeltetés során meghibásodott, de gazdaságosan nem
javítható eszközről írásban tájékozatni kell a kapcsolattartót, továbbá Megrendelő
kérésére a csereeszközt a szerződés végéig díjmentesen biztosítani kell,

- a Szolgáltató által biztosított csereeszköznek az elszállított eszközzel teljes mértékben
megegyező tulajdonságokkal kell rendelkeznie,

- a javításról munkalapot kell felvenni, melyet aláírásával a felhasználó igazol, a
rnunkalapnak tartalmaznia kell a bejelentésben megadott NISZ hibajegy számot is,

- sz előírásoknak nem megfelelő üzemeltetés során meghibásodott eszközök esetén a
Szolgáltató a normál bejelentési idő alatt haladéktalanul köteles tájékoztatni
Megrendelőt az esetről, a döntés az indokairól,

- a helyszínen nem javítható hibák esetén a berendezés(ek) mozgatását, szállítását (az
eszközök helyszínről történő el- és visszaszállítását). HDD-t tartalmazó eszköz esetén,
Megrendelő engedélyét követően történhet csak meg az elszállítás,

- amennyiben a javítás végrehajtásában az ellátottak részéről akadályoztatást tapasztal,
vagy a megjelölt felhasználóval a szerződés szolgáltatási szintjeitől eltérő időről
állapodik meg, haladéktalanul jelzi NISZ Zrt. Űgyfélszolgálata felé. Igazolható
akadályoztatás esetén a bejelentésre vonatkozó SLA elvárás ideiglenesen
felfüggesztésre kerül annak fennállásának idejéig.

A bejelentési rendszer működése:

„Ügyfélszoigálati” ügyintézés esetén
A felhasználók a hibabejelentéseket a NISZ Zrt. ügyfélszolgálatán teszik meg. A NISZ Zrt.
ügyfélszolgálata a bejelentést továbbítja a Szolgáltató megadott e-mail címére. Szolgáltató
elvégzi a szükséges kellékanyag cserét, javítást, karbantartást, majd azonnal visszajelentést küld a NISZ
Zrt. ügyfélszolgálatára (telefon vagy e-mail) a bejelentés lezárásához.

„Felhasználói” ügyintézés esetén
A felhasználók közvetlenül a Szolgáltató felé nem tehetnek hibabejelentést. Ilyen esetben Szolgáltató
köteles a bejelentés kezdeményezőjét NISZ Zrt ügyfélszolgálata felé irányítani.

„Kapcsolattartói” ügyintézés esetén
Speciális esetekben a kapcsolattartó is adhat megrendelést. Ezen esetekben Megrendelő
kapcsolattartója köteles erről értesíteni az Ügyfélszolgálatot, hogy a szükséges Hibajegy
leképződhessen és elküldésre kerülhessen.

Bejelentések menete
Bejelentést kizárólag a Megrendelő Ügyfélszolgálata tehet a megadott email címről. Kivételes esetben
szóban is történhet bejelentés a Kapcsolattartó, vagy megbízottja részéről, de ezt utólag minden
esetben email-ben meg kell erősíteni, amely egyben a feladat hivatalos kezdési időpontjának számít.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:
. a gép típusát,
. NISZ leltári számát, és szerviz azonosítóját,
. NISZ hibajegy azonosítóját,
. a hibás eszköz üzemeltetésének helyét,
. a hibabejelentő/kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,
. a hibajelenség leírását.

Szolgáltató mind a bejelentés fizikai teljesítésének megkezdéséről, mind a befejezéséről köteles
értesíteni Megrendelő Ügyfélszolgálatát telefonon, vagy email-en.
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Az elvégzett feladatokrál Szolgáltató táblázatot vezet, melyet a havi számla mellékleteként
szerepeltetni kell.
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 7955066
E-mail: tusz@nisz.hu

Eszközmozgások bejelentése
Az eszközök üzemeltetése során előfordulhat azok ideiglenes (raktári), vagy végleges üzemen kívül
helyezése, Új eszközök bevonása szolgáltatásba, vagy költöztetése.

Az erre vonatkozó bejelentéseknek tartalmazniuk kell:
. a gép típusát,
. NISZ leltári számát, és szerviz azonosítóját,
. NISZ hibajegy azonosítóját,
. az eszköz üzemeltetésének helyét,
. a tevékenységet.

Végleges kivonás esetén a Megrendelő a bejelentésben közli, vagy hozzáférést biztosít a berendezés
számláló adatainak leolvasására, illetve a festékanyagok elszállítására.

Az eszközmozgások bejelentése NISZ Ogyfélszolgálaton keresztül történik.

Bejelentés kezelésének menete

Szolgáltató a bejelentésben jelzett helyszíni kapcsolattartóval egyeztetve kezdi meg a bejelentés
megoldását.
Amennyiben a megadott szolgáltatási szinttől eltérő megjelenési~ ~idő került leegyeztetésre
(felhasználói akadályoztatás), azt a Megrendelő Ogyfélszolgálata felé azonnal jelezni kell.

A bejelentés megoldását Szolgáltató köteles a Megrendelő ügyfélszolgálata felé haladéktalanul jelezni.

Amennyiben áthidaló megoldásként csereeszköz kerül kihelyezésre, ennek tényét haladéktalanul
jelezni kell Megrendelő ügyfélszolgálata felé, hogy a szükséges Megrendelő oldali belső tevékenységek
elindításra kerülhessenek.

Támogatási időszak

A szolgáltatás nyújtásához biztosított normál rendelkezésre állást munkanapokon

hétfőtől — csütörtökig: 8:00- 16:30;
pénteken: 8:00- 14:00;

terjedő időszakot kell érteni. Ez jelenti egyben a szokásos ellátási munkaidőt.

Havi elszámolás

Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasása a Szolgáltató feladata. Az elvégzett
leolvasások eredményéről táblázatot vezet, melyet a havi számla mellékleteként szerepeltetni kell (3.
számú melléklet).



A Megrendelő fenntartja a jogot, Hogy központi nyomtató menedzselő alkalmazás használata esetén
részben, vagy a teljes eszközállományra vonatkozóan a havi számláló adatokat maga közölje a
Szolgáltatóval. Ebben az esetben az elszámolás alapja a Megrendelő által biztosított számláló adatok.

Csereeszköz használata esetén minden esetben szerepeltetni kell a munkalapokon: kihelyezéskor az
induló, visszavonásko,- a záró számláló állásokat.

induló nyomatszám

Az üzemeltetett eszközök számláló állásainak leolvasását a szolgáltatás kezdetével a Szolgáltatónak el
kell végeznie, amennyiben a szerződésben biztosított konkrét eszköz listában nem kerül átadásra.
Az induló állapot felméréséhez Megrendelő minden helyszínen támogatást és hozzáférést biztosít.

Az alábbi szolgáltatások nem képezik Jelen szerződés részét:
- A berendezések papírral történő ellátása.
- Megrendelő kívánságára történő mozgatási, szállítási, rakodási munkák, ideértve a

berendezés(ek) szállításra történő előkészítésének és újbóli üzembe helyezésének munkáit
és az ezekhez tartozó kiszállást.

- A szakszerűtlen kezelés, a maximálist meghaladó igénybevétel következtében vagy a
kezelési utasítás figyelmen kívül hagyása miatt keletkezett károk kijavítási munkái.

- A karbantartási szükséglet bejelentésének elmulasztásából eredő meghibásodások javítási
költségei.

- A nem a Szolgáltatótól származó kellék és egyéb anyagok (nem megfelelő minőségű papír
vagy fólia) által okozott károk helyreállításának munkái.

- Külső hatások (erőszak, tűz, víz, villámcsapás, földrengés, áramviszonyok megváltozása, stb.)
által okozott károk helyreállítása.

- Számítógépek, hálózati eszközök és programok hibái miatt keletkezett üzemzavarok
elhárításai.

- Az 5 %-os átlagos nyomtatási lefedettséget meghaladó festékfelhasználás többlet költségei.

Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés időszakában a szokásos munkaidő alatt a Megrendelő
rendelkezésére áll annak érdekében, hogy a berendezésekkel kapcsolatos, az üzemelés során
felmerülő problémákat megoldja, a hibákat elhárítsa, illetve a folyamatos működést biztosítsa,
valamint a gépek szakszerű kezelésében támogatja a felhasználókat.

Eseti javítások menete

A nem üzemszerű működésből adódó, eseti jellegű hibajavítások és feladatok esetén Szolgáltató
javítási ajánlatot készít, melyet írásban megküld Megrendelő Ogyfélszolgálata és kapcsolattartója
részére.

Az ajánlatban szerepeltetni kell a javításhoz várhatóan szükséges kiszállások, a hibaelhárítási óra ‚

valamint az általános javítási alkatrészek számát. Az ajánlathoz csatolni kell a vonatkozó munkalap
másolatát.

Megrendelő kapcsolattartója a döntésről írásban tájékoztatja Szolgaltatót.
Ajavítás kizárólag Megrendelő írásbeli kérésére kerülhet elvégzésre.
Amennyiben Megrendelő a javítás elvégzese mellett dönt, igényelheti „csereeszköz” üzembe
helyezését a munkálatok idejére, melynek elszániolása kizárólag a normál javítással azonos módon:
lapalapon történhet.
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Igényelt szolgáltatások

1. sz melléklet

KEF cikkszám Mennyiség [dbj
0302010101_T_0_3_ev 45 000
0302010102_T36ev 600 000
0302010102T6ev 30 000
0302010302_T_0_3_ev 350 000
0302010302T36ev 30 000
0302010302 TCO3ev 100 000
0302010302_TC_3_6_ev 11 000
DI_KISZALBP 2
DI_ALTALK 40
Dl_HJBA1 4



2. sz melléklet

Eszköz típus lista

Eszköz típusok KEF kód
(Termékazonosíto) Mennyiség

RICOH SP451OSF 0302010101... 6
INFOTEC 3350 0302010102... 2
INFOTEC 4181 0302010102... 1
INFOTEC IS 2022 0302010102... 1
INFOTEC Is 2122 0302010102... 4
INFOTEC IS 2132 0302010102... 2
INFOTEC IS 2430 0302010102... 1
RICOH AFICIO 2018D 0302010102... 6
RICOH Aficio MP 2000 0302010102... 41
RICOH Aficlo MP 3350 0302010102... 1
RICOH MP 2001SP 0302010102... 21
RICOH MPC2003SP 0302010302... 15
RICOH Aficlo MP C2051 0302010302... 5



. NISZ Nemzeti Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt.

H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

3. sz. melléklet

Számláló állás adatlap

Típus Azonosító Gyári Előző FF Előző Aktuális Aktuális FF Színes
szám számláló Színes FF Színes egységár egységár

számláló számláló számláló

A táblázatot havi bontásban kell elkészíteni, amely elnevezését a „TUSZ-szamlalo_allas
2017xr-Cégnév-[TÜSZ szám]” szerint kell megtenni, amelyben a ciőltbetűs, aláhúzott dátum
változik az aktuálisan lezárt hónapnak megfelelően.
Küldési formátum xis és pdf.



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

NISZ

A nyilvántartási Számú szerződes 2. szamú melléklete

Megrendelt termék-és árlista1

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

KEF kód ) Mennyiség, Nettó egységár Nettó összára
Termékazonosító :eg~evezé:e mennyiségi egység (FtJ mennyiségi egység) (Ft)

Kis sebességű általános fekete-fehér
fénymásolók (8 A4-es másolat/perc

0302010101_T_0_3_ev felett) 0-3 éves eszközökre Teljes 45 000 lap 3,99 Ft 179 550 Ft
üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ)
(Irodatechnika) - Ricoh
Kis-közepes sebességű általános
fekete-fehér fénymásolók (21-40 A4-

0302010102T36ev es másolat/perc) 3-6 éves eszközökre 600 000 lap 2,75 Ft 1 650 000 Ft
Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ)
(Irodatechnika) - Ricoh
Kis-közepes sebességű általános
fekete-fehér fénymásolók (21-40 A4-

0302010102_T_6_ev es másolat/perc) 6 év feletti 30 000 lap 2,75 Ft 82 500 Ft
eszközökre Teljes üzemeltetési
szolgáltatás (TÜSZ) (Irodatechnika) -

A KM VI.2. pontja alapján rögzíteni szükséges a termékek és szolgáltatások egyértelmű arányát a termékek és szolgáltatások és áraik megadásával. A szolgáltatás
részaránya nem haladhatja meg valamennyi egyedi szerződés szerinti összérték 30%-át.
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Ricoh

Kis-közepes sebességű színes
fénymásolók (10 A4-es másolat/perc 3,99 Ft

0302010302_T_0_3_ev felett) 0-3 éves eszközökre Teljes 350 000 lap 1 396 500 Ft
üzemeltetési szolgáltatás (TOSZ)
(Irodatechnika) Fekete-Fehér - Ricoh
Kis-közepes sebességű színes
fénymásolók (10 A4-es másolat/perc

0302010302_T_3_6_ev felett) 3-6 éves eszközökre Teljes 30 000 lap 3,99 Ft 119 700 Ft
üzemeltetési szolgáltatás (TOSZ)
(Irodatechnika) Fekete-Fehér - Ricoh
Kis-közepes sebességű színes
fénymásolók (10 A4-es másolat/perc

0302010302_TC_0_3_ev felett) 0-3 éves eszközökre Teljes 100 000 lap 19,90 Ft 1 990 000 Ft
üzemeltetési szolgáltatás (TOSZ)
(Irodatechnika) Színes - Ricoh
Kis-közepes sebességű színes
fénymásolók (10 A4-es másolat/perc

0302010302_TC_3_6_ev felett) 3-6 éves eszközökre Teljes 11 000 lap 19,90 Ft 218 900 Ft
üzemeltetési szolgáltatás (TOSZ)
(Irodatechnika) Színes - Ricoh

DI_KISZALBP Kiszállás (Irodatechnika) Budapesten 2db 3 600,00 Ft 7 200 Ft

Dl ALTALK 1000 forintos általános javítási 40db 1 000,00 Ft 40 000 Ftalkatrész (Másolók és sokszorosítók)
Hibaelhárítás (Irodatechnika) ‚ 7 900,00 Ft 31 600 Ft

DI HIBA1 . . . „ 4ora
— Munkanapokon hivatali munkaidoben

Nettó ajánlati ár (mindösszesen ár) 2. 5 715 950 Ft

1 Az ü megadott ár ira,idó a Fcloivasóiap..NetIó ajánlati ár(mindösszcsen arf’sorúba



A nyilvántartási Számú szerződés 3. számú melléklete
0° MIE-759

Te~esítést igazoló bizonylat

NISZ
Készült
Hely: Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

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

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 átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

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

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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r’j I S z
. NLMZI: FI INFOKOMMUNI KÁUIÓS . .

SZOLGÁLTATÓ ZRT. Nyilatkozat Partner adatairól

: Azohő~ítÓ adatok:

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Danka Irodatechnikai K1~ Danka Irodatechnikai Kik

Cé2ie2vzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-563989

Mószám:12193730-2-42 Uniós adószám:

Ká~. ösolattartó adatái

Név: Agócs Gábor Beosztás:ügyvezető igazgató

Telefonszám:06-1 -469-6984 E-mail cím:agocs.gabor~danka.hu

. Cí&i
Székhely (ország, irányítószánt város, utca, házszám): 1145 Budapest, Róna utca 120-122

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

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, írónyítószám, város, utca, házszám): 1149 Budapest, Róna u 120-122

Cégnév: Danka Jrodatechnikai Kft

Számlázási cím (ország, irónyítószáni, város, utca, házszám): Magyarország, 1149 Budapest, Róna u 120-122

. Szárűlavezető bank

Neve: OTP Bank Nyrt

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme :FIUF
11736006-20364733

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra ‚~onatkozó törvények alapján, űz irreleváns sorban
NEM-et kel? beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIII/A. fejezet, l69.~.(h)]: elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.

fejezet, I 69.~p,gj]:
Fordított adózás [áfa tv. I 69.*.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Te”ékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján: fejezet]: \‘I. fejezet]:

Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. K[VA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
tön’ény]: .

.

Dátum :.2Q»1 ‚LQ ~ rEcHNIIC.Ai kFt
Cégszerű a lé Was:
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A teljesítés pontos helyeinek listája

Gépkód Gyáriszám Telepítésl Cím

1053 Budapest, Honvéd u. 13-15. FSZT 17.BELG FEL.HELY
FM12236 J9237000381 RICOH AFICIO 2018D ÁLLTITK.

FM12239 J9237000364 RICOH AFICIO 20180 1054 Budapest, Akadémia u. 3. PSZT. 10

FM12243 J9237101135 RICOH AFICIO 2018D 1055 Budapest, Kálmán I. u. 2.1/174

FM40507 J9237000409 RICOH AFICIO 20180 1054 Budapest, Báthori u. 10. IV. EM. 420.

FM43332 L7016760598 RICOH Aficio MP 2000 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. IV./403

FM44320 L7016660674 RICOH Aficio MP 2000 1051 Budapest, Arany János u. 6-8 4/420

FM44368 1.7016960592 RICOH Aficio MR 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 5/SSOAGRÁRFEJL.FŐO.

FM44454 L7016760643 RICOH Aficio MP 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 2/252A FOLYOSÓN
1136 Budapest, Pann6nia u. 35-37. Nemzeti Dohány

FM44485 L7016761182 RICOH Aficio MR 2000 Nagyker. Fsz.. Ogyfélszolg.

FM44523 L7016760998 RICOH Aficio MP 2000 1054 Budapest, Báthori u. 10. V.EM. 511.

FM44530 L7016760616 RICOH Aficio MP 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3 Országház FÉLEM.107.

FM45160 L7016760582 RICOH Aficio MR 2000 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. 2/38

FM45161 L7016760674 RICOH Aficlo MR 2000 1054 Budapest, Akadémia u. 3. III.EM. 308. SZ.

FM45164 L7016761183 RICOH Aficlo MP 2000 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 1/121.

FM45391 L7016660681 RICOH Aficio MR 2000 1051 Budapest, Arany János u. 6-8 7.SZINT.702

FM45691 L7016760607 RICOH Aficio MR 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. VI. EM./6.014

FM45724 L7016761366 RICOH Aficio MP 2000 1053 Budapest, Hold u. 1. 111/3.005

FM46280 L7016760658 RICOH Aficio MP 2000 1051 Budapest, AranyJ. u. 6-8. III.EM

FM46281 L7016760646 RICOH Aficio MR 2000 1053 Budapest, Hold u. 1. 215. SZ.

FM46341 L7016660688 RICOH Aficio MR 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. IV.EM. 443

FM46531 L7016860451 RICOH Aficio MP 2000 1051 Budapest, Arany János u. 6-8 111/324. SZ. ELŐTT

FM46739 V9714S02652 RICOH Aficlo MP C2051 1055 Budapest, József Nánor tér 2-4. 4/410
1054 Budapest, Báthori u. 10. VI. EMELET, HÁTSÓ LIFTTEL

FM47245 L7016760644 RICOH Aficio MR 2000 SZEM

FM47609 L7016760594 RICOH Aficio MR 2000 1051 Budapest, AranyJános u. 6-8 2/264C AranyJ. u. 6-8.

FM47842 L7016760655 RICOH Aficio MR 2000 1119 Budapest, Andor u. 47-49. 540 SZ.

FM47979 L7016760510 RICOH Aficio MR 2000 1054 Budapest, Széchenyi utca 14. 7/709

FM48027 L7016761145 RICOH Aficio MR 2000 1051 Budapest, Arany János u. 6-8 2/201

FM48077 L7016760637 RICOH Aficio MP 2000 1051 Budapest, Arany János u. 6-811/231

FM48078 1.7016760280 RICOH Aficio MR 2000 1054 Budapest, Akadémia u. 3.1. EM. 123.

FM48079 L7016760501 RICOH Aficio MR 2000 1053 Budapest, Hold u. 1. 111/305

FM48080 L7O16860301 RICOH Aficio MR 2000 1053 Budapest, Hold u. 1. FÉLEMELET 012.

FM48081 L701676O672 RICOH Aficio MR 2000 1051 Budapest, Arany János u. 6-8 II / 238-241

FM48082 L7016760611 RICOH Aficio MR 2000 1053 Budapest, József A. u. 2-4. FÉLEM 43

FM48083 L7016760647 RICOH Aficio MR 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 139 ELŐTT

FM48084 L7016761154 RICOH Aficio MP 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 11. FSZT. 15 ELŐTT

FM48O85 L7016761368 RICOH Aficio MP 2000 1051 Budapest, Arany J. u. 6-8. 501 szoba

FM48O87 L7O16760596 RICOH Aficio MP 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.1. EM. 10. IRODA

FM48088 L7016761168 RICOH Aficio MR 2000 1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 79-81.3. 015

24



FM48089 L7016751156 RICOH Aficio MR 2000 1119 Budapest, Andor u. 47-49. IV /439

FM48090 L7016761122 RICOH Aficio MR 2000 1053 Budapest, Honvéd u. 13-15. 527 ELŐTT

FM48091 17016761167 RICOH Aficio MR 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. FSZT 28 ŐRSÉG

FM48092 17016761185 RICOH Aficio MR 2000 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. IV. EM. 464

FM48093 17016760606 RICOH Aficio MR 2000 1119 Budapest, Andoru. 47-49. 526 sz.
FM48094 7016761156 RICOH Aficio MR 2000 1024 Budapest, Margit krt. 85-87. 354 ELŐTT

FM48095 V9714502603 RICOH Aficio MR C2051 1051 Budapest, Arany János u. 6-8 IV. 416. SZ.

FM48096 V9714600615 RICOH Aficio MP C2051 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 1/173

FM48098 V9714600558 RICOH Aficio MR C2051 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 111/399

FM48099 RICOH Aficio MR C2051 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
1106 Budapest, Maglódi út 6. III/107,RAKTÁROZÁSI ÉS

FM52822 L7016760645 RICOH Aficio MR 2000 LOGISZT

FM53650 4R37040087 INFOTEC IS 2132 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. 68 SZ.

FM58278 M638400082 INFOTEC 3350 1066 Budapest, Mozsáru. 14. II.em.

FM58279 J9237101150 RICOH AFICIO 2018D 1066 Budapest, Mozsár u. 14. II.em.

FM60975 E323M62O398 RICOH MR 20015R 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. I.em. IJfttől balra

FM61037 INFOTEC IS 2132 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. III.em. 3.070

FM61096 E323M620179 RICOH MR 2001SP 4400 Nyíregyháza, szabadság tér 2.

FM61097 E323M620419 RICOH MR 2001SR 7621 Pécs, Zrínyi u. 11.

FM62197 E323M7201156 RICOH MR 2001SP 1089 Budapest, Baross u. 133. IV. EM.

FM62215 T594HC02490 RICOH SR451OSF 1051 Budapest, József Nádor tér 10. Gyámhivatal

FM62496 T594HC00321 RICOH SP4S1OSF 1051 Budapest, Sas u. 19

FM62497 T594HC00326 RICOH SR4S1OSF 1051 Budapest, Sas u. 19

FM62498 T594HC01972 RICOH SP4S1OSF 1051 Budapest, Sas u. 19 Földhivatali Főoszt. Fsz.9.

FM62740 E205R860099 RICOH MR C2003SR 1139 Budapest, Váci út 81-83 CR2 Ill. emelet N 373 szoba

FM62745 E205R762972 RICOH MR C20035P 1139 Budapest, Váci út 81-83 CP2 3.em C szektor folyosó

FM62746 E205R862730 RICOH MP C2003SP 1139 Budapest, Váci út 81-83 CP2 1.em C szektor

FM62747 E2O5R763900 RICOH MR C2003SP 1139 Budapest, Váci út 81-83 CP2 1,em A103 szoba

FM62754 E2O5R86O196 RICOH MP C2003SP 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 3/321

FM62755 E2O5R763944 RICOH MR C2003SR 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. III. emelet/318.

FM62756 E2O5R863104 RICOH MR C20035R 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. II. emelet/22O.

FM627S7 E2O5R763955 RICOH MR C2003SR 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. IV. em. 412 számú Iroda

FM62758 E2O5R762996 RICOH MP C2003SR 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 210-es szoba

FM627S9 E205R763949 RICOH MR C2003SP 1053 Budapest, József A. u. 2-4. III / 303

FM62913 E205R860151 RICOH MR C2003SP 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3 Országház Félemelet 14

FM62914 E205R860145 RICOH MR C2003SR 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 307 szoba

FM63193 E2O5R860195 RICOH MR C2003SR 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3 Országház Félemelet SO.

FM63226 E2O5R763948 RICOH MR C2003SR 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. FSZT

FM63283 E205R86O112 RICOH MP C2003SR 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 3.024 sz

FM63400 E205R86O163 RICOH MR C2003SP 1139 Budapest, Váci út 81-83 CP1 2.em N szektor

FM53399 E205R763832 RICOH MR C20035P 1139 Budapest, Váci út 81-83 CR1 2. emelet M”szektor”

FM63S65 E205R860033 RICOH MR C2003SP 1139 Budapest, Vád út 81-83 CR2 2.em C209 szoba
1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 1054 Budapest, Garibaldi u.

M63655 E205R763817 RICOH MR C2003SR 2. 109 szoba

FM63924 E205R860080 RICOH MR C20035P 1027 Budapest, Horváth u. 12-24 2.emelet 208

FM63922 E205R763045 RICOH MP C2003SR 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. ElI. Főo. 349 (F. épület)
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E205R862703 1027 Budapest, Bem rkp. 4. Sokszorda FSZ47FM63917 I RICOH MP C20035P

M63912 E205R862698 RICOH MP C20035P 1027 Budapest, Bem rkp. 4. Közig. Államtitk. titkársága 223

FM63926 E205R763853 RICOH MP C2003SP 1027 Budapest, Bem rkp. 4. RUS

FM63921 L205R860179 RICOH MP C2003SP 1027 Budapest, Bem rkp. 4. KINA 320

FM63916 E205R763097 RICOH MP C2003SP 1027 Budapest, Nagy Imre tér4. KerPol Főo. 317 (D. épület)

FM63925 E205R862740 RICOH MP C2003SP 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. EAMEF 311 (D. épület)

FM63920 E205R763764 RICOH MP C2003SP 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. KONZ 115 (D épület)
1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. Külkapcs. Koordinációs

FM63915 E205R762818 RICOH MP C2003SP Főosztály 209CL épület)

FM63914 E205R763067 RICOH MP C2003SP 1027 Budapest, Bem rkp. 4. Sajtó Főo. 133

FM63904 E205R763813 RICOH MP C20035P 1051/7 Budapest, Nádor utca 4. 11.1204.

FM63814 E205R863032 RICOH MR C2003SP 1055 Budapest, Kossuth tér 1-3 Országház félemelet 83-85

FM63923 E205R763892 RICOH MR C2003SP 1027 Budapest, Nagy Imre tér 4. TDF 449(F. épület)

FM63918 E205R763118 RICOH MP C20035P 1027 Budapest, Bem rkp. 4. 00K 251

FM63919 E205R763824 RICOH MR C2003SP 1027 Budapest, Bem rkp. 4. Ill.em.

FM63913 E205R86O159 RICOH MP C2003SP 1027 Budapest, Bem rkp. 4. Jogi és Közig. Rio. 219/1

FM53756 4148910188 INFOTEC 4181 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

FM63757 4M17120167 INFOTEC IS 2022 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

FM63759 4M69030557 INFOTEC IS 2122 1081 Budapest, Csokonal utca 3.

FM63760 4M68640033 INFOTEC IS 2122 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

FM63761 M6384000802 INFOTEC IS 2430 1081 Budapest, Csokonai utca 3.

FM63932 4R11030115 INFOTEC IS 2122 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 1 emelet

FM63931 4R1674O199 INFOTEC IS 2122 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 1. emelet

FM64500 E323M62O238 RICOH MR 2001SP 1089 Budapest, Baross u. 133. Sem 504

FM64567 H7126800615 RICOH Aficio MP 3350 1051 Budapest, AranyJ. u. 6-8. 3/301. szoba előtt

FM64506 E323M62O184 RICOH MR 2001SP 1089 Budapest, Baross u. 133. 5. em. nyomtató szoba

FM64908 E323M62O230 RICOH MR 2001SP 9024 Györ, Bartók B. u. 2.

FM64909 E323M62O239 RICOH MR 2001W 4024 Debrecen, Piac u.42-48

FM64910 E323M72O153 RICOH MR 2001SP 3526 Miskolc, Zombori u. 2.

FM64911 E323M620215 RICOH MR 2001SP 5000 Szolnok, Szabadság tér 3.

FM64912 E323M62O245 RICOH MR 2001SP 2400 Dunaújváros, Gagarin tér 1/a

FM64913 E323M620247 RICOH MR 2001W 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7.

FM64914 E323M72O170 RICOH MR 2001SP 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs u. 17.

FM64915 E323M620232 RICOH MR 2001SR 2600 Vác, Dr. Csányi kit. 45. II. em. nagyterem

FM64916 E323M620487 RICOH MR 2001SP 3980 Sátoraljaújhely, Hajnal u. 24. fszt.004

FM64917 E323M62O334 RICOH MR 2001SP 6300 Kalocsa, Szent István u. 72.

FM64918 E323M62O427 RICOH MR 2001SP 7400 Kaposvár, Kontássy u. 5/b II. em.

FM64919 E323M720233 RICOH MR 20015P 4440 Tiszavasvári, Báthori u. 4.

FM6492o E323M62O333 RICOH MR 2001SR 8200 Veszprém, Budapest út 3-5.3 M 25

FM64921 E323M720111 RICOH MR 2001W 5700 Gyula, Ady Endre u. 8.

FM64922 E323M62O358 RICOH MR 2001SP 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42-44.

FM65068 E205R862603 RICOH MR C2003SP 1139 Budapest, Váci út 81-83 3.em

FM65059 E205R860146 RICOH MR C20035P 1139 Budapest, Váci út 81-833. em

FMGSO7O 05R763962 RICOH MR C2003SP 1139 Budapest, Váci út 81-83 3.em

FM64509 05R752991 RICOH MR C2003SP 1051 Budapest, Nádor u. 31. II. em. 238. melletti folyoso



FM64544 T595H301257 RICOH 5P45105F 1136 Budapest, Pannónia u. 40. Alagsor
1119 Budapest, Andor u. 47-49. IV. emelet 405-ős szoba

FM64996 L7016760337 RICOH Aficlo MP 2000 melletti folyosó

FM65530 M6383900331 INFOTEC 3350 1051 Budapest, Arany János u. 6-8

FM65853 E20SR762866 RICOH MP C2003SP 1053 Budapest, József A. u. 2-4.

FM65908 T595H301279 RICOH SP451OSF 1086 Budapest, Fiumei út 16.

FM65944 E205R763792 RICOH MP C20035P 1011 Budapest, Fő utca 44-50. A. ép. 6. szint/612.
1027 Budapest, Horváth u. 12-24 CBC Irodaház Ill, emelet

FM67258 E205R461933 RICOH MP C2003SP 330
1027 Budapest, Horváth u. 12-24 III. emelet 339-es

FM67207 E205R461562 RICOH MP C2003SP irodájánál
1078 Budapest, István u. 23-25. Nemzeti Bűnmegelőzési

FM67272 E205R862475 RICOH MP C2003SP Tanács Titkársága

FM67445 E205R762717 RICOH MP C2003SP 1103 Budapest, Kőér u. 2/a LAURIJS Irodaház 2. emelet.

FM67446 E205R763763 RICOH MP C20035P 1103 Budapest, Kőér u. 2/a LAURUS Irodaház 2. emelet.

FM65747 E205R863099 RICOH MP C2003SP 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4. I emelet 48 szoba

FM68107 E205R862994 RICOH MP C2003SP 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 322 sz

FM66760 J9838402611 RICOH AFICIO 20180 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

FM65898 E205R763027 RICOH MP C2003SP 1051 Budapest, Nádor u. 36. III. em. 330.

FM70958 E205R860143 RICOH MP C2003SP 1051 Budapest, Nádor utca 4. III. em. 319 folyosó (BM)
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A gyártó által előírt karbantartások

Típus Karb ciklus nyomat alapián Karb ciklus idő alapián

INFOTEC33SO 30000
INFOTEC 4181 20 000
INFOTEC IS 2022 20 000
INFOTEC IS 2122 20 000
INFOTEC IS 2132 20 000
INFOTEC IS 2215FPS 15 000
INFOTEC IS 2245 30 000
INFOTEC IS 2430 30 000
INFOTEC ISC 2525 80 000
RICOH AFICIO 1515 15 000
RICOH AFICIO 2018D 20 000
RICOH Aficio 2045e 30 000
RICOH Aficio MP 2000 20 000
RICOH Aficio MP 3350 30 000
RICOH Aficio MP C2051 60 000
RICOH AFICIO MP2O1SPF 20 000
RICOH AFICIO SPC431DN félév
RICOH MP ZOO1SP 20 000
RICOH MP4000CSP 50000
RICOH MP C20035P 60 000
RICOH MP C2550 AD 60 000
Ricoh MP C3503 300 000
RICOH SP4S1OSF fél év


