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NISZ1 7/015344

Szerződés nyilvántartási szám: 1009574

Adásvételi szerződés
amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u.
3., Cg.: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-2 -44, képviseli: Kopcsányi Tibor Beszerzé
si és logisztikai igazgató és Koncz András Gazdasági vezérigazgató-helyettes), mint vevő (a
továbbiakban: Vevő),
másrészről a Bravogroup Rendszerház Kft. (KEF azonosító: 100063, székhely: 1145 Bu
dapest, Ujvilág utca 50-52., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cég
bírósága, Cg.: 01-09-677773, adószám: 11809360-2-42, képviseli: Berke Tamás ügyvezető
igazgató) mint eladó (a továbbiakban: Eladó)
között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2015/S 207-375056 (2015. 10. 19.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat
előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyban lefoly
tatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1. része (Homogén
Multifbnkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I. kategória) eredményeképpen a Beszerző
és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
-

KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMO1O2FMNY15
aláírásának dátuma: 2016. november 17.
időbeli hatálya: 2020. november 17.
keretösszege: 2.850.000.000,- Ft ± AFA

.

2.

A szerződés tárgya

2.1

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő
a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre (szolgáltatásokra) vonatkozó beszerzési
igénye megvalósítására jött létre3. Á jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az El
adó pedig elvállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletben nevesített termékek (szol
gáltatások) biztosítását (szállítását).

—

—

2.2

A jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat a jelen szer
ződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközökhöz kell nyújtani. A jelen szer
ződés tárgyát képező szolgáltatások részletezését jelen szerződés 5. számú melléklete
tartalmazza.

A közbeszerzési eljárás tárgya: A NISZ Zrt. által üzemeltetett, a kormányzati Egységes ln&astruktúra telephelyein működő nyomatmenedzsment rendszer eszközeinek gyártói garanciakiteijesztése és kapcsolódó szo~
‚‘ereinek supportja (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015,
KMOIOI-IIFMNYIS 1.rész)
-

/a’?

2.3

A jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a Bravogroup
Rendszerház Kft. (cégnév) teljesíti.

3.

A szerződés teijesítési határideje

3.1

Eladó jelen szerződés hatálybalépését követő S munkanapon belül köteles Vevő szá
mára elérhetővé tenni a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgál
tatásokat (adott esetben a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentum (Pl.
kód, igazolás) Vevő részére történő átadásával). Jelen szerződés hatályba lépésének
feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a közbeszerzések központi ellenőrzé
séről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm. rendelet (a továbbiakban:
320/2015. Korm. rendelet) 13. * (2) bekezdésének megfelelően a záró tanúsítvány kia
dása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a
záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/2015. Korm. rendelet 13. * (1) be
kezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon. Eladó haladéktalanul köteles
Vevőt tájékoztatni a jelen pontban meghatározott feltételek teljesüléséről.4

3.2

Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat jelen szerződés
létrejöttét követő 12 hónap időtartamra kell biztosítani a jelen szerződés 2. számú mel
lékletében meghatározott eszközökhöz.

4.

A teljesítés helye

4.1

Eladó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatás(ok) igény
bevételéhez szükséges dokumentumot Vevő 1148 XIV. Budapest Róna u. 54-56. te
lephelyén köteles átadni.

4.2

Jelen szerződés 2. számú mellékletében felsorolt eszközök az alábbi he1yszíi~eken ta
lálhatóak:
1051 Budapest, Arany János u. 25.
1054 Budapest, Báthory u. 10.
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
1055 Budapest, Honvéd u. 13-15.
1011 Budapest, Iskola u. 13.
1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
1054 Budapest, Nagysándor József u. 4.
1055 Budapest, Szalay u. 16.
1011 Budapest, Vám u. 5-7.
-

-

—
-

—
-

4.3

Eladó tudomással bír anól, hogy a 4.2 pontban meghatározott helyszínek jelen szerző
dés időtartama alatt változhatnak más budapesti bel) színre. Amennyiben jelen szerző
dés időtartama alatt a 4.2 pontban meghatározott helyszínek valamelyikében változás

jelen szerződés aláírását megelőzően a 320 2015. Kora rendelet 13. * (2) bekezdése szerinti a záró
tanúsítvány

kiadása megtörtént.

2

következik be, Vevő erről haladéktalanul köteles Eladót tájékoztatni megadva a válto
zásban érintett régi és Új helyszínt. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4.2 pontban
meghatározott helyszínek jelen pont szerinti módosítása jelen szerződés 141. * (4) be
kezdés a) pontja szerinti módosításának minősül.
5.

A fizetendő ellenérték

5.1

A jelen szerződés keretében szállítandó termékek (szolgáltatások) egységárát, árát a
jelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza.

5.2

A jelen szerződés értéke: 13.995.696,- Ft +közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz tizenhá
rommillió-kilencszázkilencvenötezer-hatszázkilencvenhat forint + közbeszerzési díj±
AFA.

5.3

Az 5.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, ame
lyek a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szer
ződés 3.2 pontjában meghatározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési
díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2% ± AFA. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére.

5.4

Az 5.2 pontban meghatározott ár a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő,
nem módosítható.

6.

Fizetési feltételek

6.1

Eladó jelen szerződés teljesítése során előleget nem kérhet és az előre fizetés sem
megengedett.

6.2

Eladó tekintettel arra, bogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. *-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi, bogy a Vevő a
számláját kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén
jogosult kifizetni.
—

—

6.3

Eladó a jelen szerződés 5.2 pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében
jogosult, amit Eladó a Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását kö
vető 15 napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó jelen szerződés
teljesítése során egy számla benyújtására jogosult. Vevő a számla ellenértékét a P1k.
6:130. * (1 )-(2) bekezdése alapján, átutalással fizeti meg. A számlán csak a KM hatá
lya alá tartozó tern~ékek szerepelhetnek.

6.4

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és alá
írt, teljesítésigazolás.

6.5

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számla szabályszerű kiállítása után Eladó a szamlát Vevő nevére, Vevő postati
ók címére (1389 Budapest, Pf 133.) küldi,
3

b)

c)
d)
e)

a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások
megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott, belső azonosításra
szolgáló szerződésszámot valamint fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. ~ és 169. *-a szerinti előírásoknak.

6.6

Á Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek
központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az El
adónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

6.7

Eladó a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik sze
mélyre.

6.8

Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összeliiggésben olyan költ
ségeket, melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfe
lelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

6.9

Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155.
kamatot fizet az Eladónak.

*

(1) bekezdése szerinti késedelmi

6.10 Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktala
nul értesíteni.
6.11 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a Klvl V.2 pontjának rendelkezéseit kell al
kalmazni.

7.

Teljesítés módja

7.1

Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesíté
séhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

7.2

Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűsé
géért, szerződésszerüségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a szerződés szerinti
kötelezettségeit magas színvonalon teljesíteni.

7.3

Amennyiben jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadá
lyozza, vagy gátolja az Eladót a megállapított határidőre történő teljesitésben. az El
adónak haladéktalanul értesítenie kell a Vevőt a késedelem várható időtartamáról és
okáról abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is
ismernie kellene. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelősséggel tarto
zik.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében ben’ újiott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat
“eheti igénybe.
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7.5

Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további alvállalkozó bevonása válik
szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett alvállalkozó helyett szükséges más alvállalkozó bevonása), ak
kor ezen alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. ~ (2)-(4) bekezdésének rendelkezéseit,
valamint a KM rendelkezéseit kell alkalmazni.

7.6

Eladó felelősséget vállal, bogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyek
kel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámo 1. Vevőt fizetési
kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába
terheli.
—

7.7

Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 125. * (5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladékta
lanul értesíteni.

7.8

Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatai
ról dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

7.9

Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő meg
felelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktala
nul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő
késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

8.

Teljesítésigazolás

8.1

Eladó jelen szerződésben foglalt feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 1. számú mel
lékletében meghatározott, jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat Vevő szá
mára elérhetővé teszi.

8.2

Eladó a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles
átadni Vevő jelen szerződés 13.2 pontja szerinti képviselőjének a jelen szerződés I.
számú mellékletében meghatározott, jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatások el
érhetővé tételét igazoló dokumentumot, melynek átvételét követő 3 munkanapon belül
Vevő kiállítja a teljesítésigazolást, melynek mintáját jelen szerződés 3. számú mellék
lete tartalmazza. Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg
Eladó az előzőekben meghatározott dokumentumot nem adja át.

8.3

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződéssze
gés kő’ etkezményeként megilletik.

9.

Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok, jogszavatosság

9.1

A Eladó szavatol azért, bogy harmadik személyi~ek nem áll fenn olyan joga, amely a
Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését. gyakorlását korlátozza ‚ag) ki
zárja.

A’

9.2

Eladó kijelenti és garantálja, bogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában
jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, a jogosultságnak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát
is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

-

9.3

A 9.1-9.2 pontban szabályozott felelősségvállalások Eladót jelen szerződés megszűné
sét követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági
nyilatkozat esetén a Vevő a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jog
következményeinek alkalmazása mellett
a szerződést azonnali hatállyal jogosult
felmondani.
—

—

9.4

Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden Vevő ellen jelen szerződéssel összeftig
gésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. El
adó köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban
felmerült minden kárát és költségét.

10.

Kötbér

10.1 Amennyiben olyan okból, amelyért felelős a jelen szerződés 3.1 pontjában meghatáro
zott teljesítési határidőt elmulasztja, Eladó az erre okot adó körülmény jellegétől
(késedelem, vagy hibás teljesítés) függően késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fi
zetésére köteles.
—

—

10.2 A késedelemi kőtbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem
II. napjától napi 1%. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
késedelmi kötbér alapja a szerződés nettó értéke.
10.3 A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a. A
hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés nettó értéke.
10.4 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerző
dést azonnali hatállyal felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerző
désszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi és a hibás telje
sítési kötbér érvényesítését kizárja.
10.5 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinte
tében csak egy kötbér alkalmazható.
10.6 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Eladót megil
lető díjba beszáinítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.
10.7 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. * (3) bekezdésére figyelemmel
jogosult a kötbért meghaladó kárainak érvényesítésére, illet’ e. hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesiti a teljesítés alól.
—

—

11.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 1 32. *-ban foglaltak figyelembevételével ás
kizárólag Írásban módosíthatják.
11.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett Írásbeli értesí
tésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek mi
nősül, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó megsérti a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott jogszavatossági
előírásokat,
d) Eladó valamely az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatá
rozott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó
felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

11.4 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
125. ~ (5) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén.
Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített
szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
11.5 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben,
ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el Vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
11.6 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
11.7 Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.8 Jelen szerződés felmondása a szerződi jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

12.

Titoktartás

12.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályo
zásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerző
dés lényeges tartalmáról.
12.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomá
sukra jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják. illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhető’ é
nem tehetik azzal, bogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan informácio
kiadásában, amelyet valamely hatósági ‚ag~ bírósági eljárás ‚agy tönényi előírás tesz
7

szükségessé.
12.3 Amem~yiben Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájá
rulásával teheti meg.
12.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem mi
nősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Vevőnek.
12.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
—

13.

-

Felek közötti kapcsolattartás

13.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Vevő részéről:
Név: Szulágyi Csaba
Beosztás: Senior szakértő
Telefon szám: +36-1-795-6241
Mobiltelefon szám: +36-30-733-3438
E-mail cím: Szulagyi.Csaba~nisz.hu
b) Eladó részéről:
Név: Pályi Zoltán
Beosztás: projektrnenedzser
Telefon szám: 061-469-6930
Mobiltelefon szám:0620-280-571 6
E-mail cím: palyi.zoltan®bravogroupoffice.hu
13.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:
Név: Ádám Gabriella
Beosztás: Területi üzemeltetés-támogatás igazgató
Telefon szám: +36-1-795-7291
Mobiltelefon szám: +36-20-971-8374
E-mail cím: Adam.Gabriella@nisz.hu
1 3.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 13.1-13.2 pontban meghatározott kap
csolattartója!teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerzödő Felek megálla
podnak, bogy a 13.1-13.2 pontban meghatározott kapcsolattartókiteljesítésigazoló
személyében bekövetkező változás nem igén’el szerződésmódosítást. elegendő arról a
másik Felet írásban tájékoztatni. A kapcsolattaitó teljesítésigazoló személyében bekö
‚etkezett ‚áltozás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

13.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyi
latkozatot 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 megküldött értesítés.
-

-

-

-

—

13.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatá
lyossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés meg
kísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
Fia a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a
feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig
a postai kézbesítés második megkísérlésének napját kővető ötödik munkanapon kell
kézbesítettnek tekinteni.
—

—

13.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel va
lamint 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 történ
het.

14.

Vis Major

14.1 Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsu
lás vis maior eredménye.
14.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az ese
ményeket, amelyek az Eladó érdekkörén kívül, Eladó részéről elháríthatatlanul követ
keziiek be és amelyek Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek le
hetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén
korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összeliiggésben kell állnia
az Eladó tevékenységével, mely összefUggést Eladónak írásban igazolnia szükséges.
14.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Ve
vő egyéb irányú írásos utasitást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződé
ses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges. és meg kell keresnie minden
ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
14.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot. a Ve’őnek jogá
ban áll választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szer
ződéstől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

—
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15.

A szerződés tartalmának értelmezése

1 5.1 A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó ren
delkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
15.2 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és Eladó között létrejött Fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
I. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára,
ára
2. számú melléklet: Szolgáltatásba bevont termékek
3. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
5. számú melléklet: Szolgáltatások részletezése (Eladó ajánlatának részét képező
az egyenértékűségi követelményeknek való megfelelőséget igazoló, a megajánlott
szolgáltatás tartalmát ismertető ajánlattevői nyilatkozat)
15.3 Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tu
domásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerző
dést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

15.4 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényes
nek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvényte
len rész nélkül nem kötötték volna meg.
15.5 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi felté
telét tartalmazza, Így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodásaik ha
tályukat vesztik.
15.6 Jelen szerződés lb szövegének valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a
szerződés lb szövegének rendelkezései alkalmazandóak.
15.7 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek al
kalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, me
lyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismer
nek és rendszeresen alkalmaznak.
15.8 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, bogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tén)Től. akadál3ozó körül
ményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.

15.9 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitá
jukat, úgy a jogvita elbírálására a Polgári perrendtartás szerinti rendes bírósági fóru
mokat választják.
15.10 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meg
határozott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
bogy ugyanaimak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződés
ből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonat
kozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Jelen szerződés 15 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó sze
rint mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, I pél
dányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal min
denben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
..savo~;
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1. számú melléklet a 1009574 nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyiseg,
mennyiségi
egység
429 db

KEF kód
(Termékazonosító)

YSQWO-010-0001

db

YSQA5-00l-1S01

429db

YSQS5-R6P-100l

Termék megnevezése

Nettó
egységár
(Ft)

Warranty Card lyr YSQ
Card Reader

3 329

-

YS SQ5 licenc kiegészítő
SW SS Beágyazott
Terminállal (BT), SUITE,
I eszköz, I év támogatás
YS 5Q5 licenc kiegészítő
Platinum SLA, távoli
elérés,_1_eszköz,_1
Összesenár

Egységárra Közbeszerzési
Közbeszerzési Közbeszerzé
vetített
díjjalegységár
növelt Nettó(Ft)
összár díj összesen
közbeszerzési
nettó
si díjjal
növelt nettó
(Ft)
díj (2 % (Ft))
(Ft)
összár (Ft)
66,58
3395,58
1 428 141
28 562,82
1 456 704

-

12 517

250,34

12767,34

5 369793

107 395,86

5 477 189

16 778

335,56

17113,56

7 197 762

143 955,24

7 341 717

13995696

279913,92

14275610

-

2. sz. melléklet a 1009574 nyilvántartási számú szerződéshez

SzoigáJtatásba bevont termékek
a kártyaolvasók gyártói garancia kiterjesztésének biztosítása
~•
kártyaolvasó-vezérlő szoüver 429 multifhnkcionális eszközön telepítve
•• Y-Soft USB CR v2 ASK FSK 125 kHz kártyaolvasók 429 multifunkeionális eszközön te
lepítve
a nyomatmenedzsment szoftvereket érintő support biztosítása
•. 4 node-os Y-Soft SafeQ5 CML szoftver, két telephelyen telepítve, 2 node-os Y-Soft
SafeQS CML szoftver, két telephelyen telepítve (ebből az éles rendszer 419, a teszt rend
szer 10 licencet használ fel, ezen felül korlátlan számú lokális nyomtató /fizikai és virtuá
lis egyaránt/ felügyeletét biztosítja)

—

.
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3. sz. melléklet a 1009574 nyilvántartási számú szerződéshez
M IE-759 I 313
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozói Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ Nemzeti hfokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Rész
vénytársaság
Termékiszolgáltatás megnevezése:

Képviselőjel neve, beosztása:
(ezen T~ aláírója)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen T~ jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő igazolja, hogy a esatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a VállalkozóiSzállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TIB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható
be a Megrendelőnek.
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: I
a szerződésbe;i meghatározott e’~’éb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia Ft :

I

Devizanem:

I

I

.

Erték:

Esedékessége
(dátum):

•

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOWALTATO ZKT.

4. sz. melléklet a 1009574 nyilvántartási számú szerződéshez
M I E-75~) I 0/A!5
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Bravogroup Rendszerház Kü

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Bravogroup Rendszerház Kft

Cé~iegvzék szám. EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántariási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-677773

Adószám:11809360-2-42

Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai
Név: Pályi Zoltán

Beosztás:projektmenedzser

Telefonszám:06- 1-469-6930

E-mail cím:palyi.zoltan~bravogroupoffice.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Újvilág u 50-52.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1145 Budapest, Újvilág u 50-52.
Cégnév: Bravogroup Rendszerház KB
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): Magyarország, 1145 Budapest, Újvilág u 50-52.
Számlavezető bank
Neve: OTP Bank Nyrt
Bankszámla száma:
11736006-20359849

Bankszámla devizaneme :HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. feje
zet, I 69.~.(’p,gj]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]: Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján:
fejezet]:
VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. tör‚‘ény]:

Dátun

KIVA [2012. évi CXLVII. tön’ény]: EVA[2002. évi XLIII. törvény]:

Cégszerű aláírás;

PH

5. sz. melléklet a I 009574 nyilvántartási számú szerződéshez

Szolgáltatások részletezése

7. sz. bekérőlap
NYILATKOZAT
az egyenértékíiségi követelményeknek való megfelelőségről
Aluliroti Kocsis László, mint a(z) Bravogroup Rendszerház Kít. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
meghatalmazott képviselöje a NISZ Nemzeti lnfokonimunikáciős Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság „A NISZ Zn. által üzemeltetett, a kormányzati Egységes Infrastruktúra
telephelyein működő nyoniatmenedzsment rendszer eszközeinek gyártói garanclakiterjesztése és
kapcsolódó szoft-vereinek supportja (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése - 2015, KMO1O1.1IFMNY1S — L rész)” tárgyú közbeszerzési eljárásában
nyilatkozom a megajánlott szolgáltatásoknak a Műszaki leírásában foglalt követelményeknek való
megfelelöségéről.
Megfelelés
Kártylvasók garancia kiterjesztésének biztosítása
helyszíni kiszállás biztosítása
12x5 hibabejelentés, munkanapokon 8:00-20:00 óra közötti időpontban
hibabejelertésliez telefonos és email alapú csatorna biztosítása
a hibajavítás megkezdése 4 órán belül a hibabejelentést követően
Az egyszeri maximális kiesés ideje nem lehet több 48 óránál, azaz a bejelentéshez képest
garantált 48 órán beluli hibajavitás vagy egyenértékű csereeszköz biztosítása szükséges,
a hibajavitásról munkalap felvétele
Nyomatmenedzsment szoftvereket érintő support biztosítása
frissitések telepitése, szoftverkövetés biztosítása
A szoftver illetve hardver elemek kompromisszum nélkül csatlakoztathatók a meglévö SafeQS
nyomatmenedzsment rendszerhez és maradéktalanul kezelik annak szabályrenoszerét.
helyszíni kiszállás biztosítása
365x7x24 hibabejelentés

!E!Wnem
jg!fl/nem
!~!Wnern
J~j~/nem
jg~Inem
~g~fl/rIem
jg!fl/nem
jg~~/r’em
~~/nem

hibabejelentéshez telefonos és email alapú csatorna biztosítása

~g!fl/nem

a hibajavítés megkezdése 1 órán belül a hibabejelentést követően
Kritikus hiba (Critical incidents) esetén 4 órán belül, jelentős hiba (Major incidents) esetén
legkésőbb következő munkanap végéig garantált megoldás biztositása szükséges. A kritikus és
jelentős hibák meghatározása jelen dokumentum V. fejezetében található.
a hibajavításról munkalap felvétele
nyomatmenedzsmcnt szoftvereket érintő support biztosítása
Együttműködés: (közreműködés a probléma okának behatárolásában, és annak
megoldásában) Ajánlatkérővel minden meghibásodás esetén, amennyiben a nem elvárt
működés a multifur~kciós nyomat-előállító berendezés és a nyomatmenedzsment rendszer
együttmüködéséből fakad.

jg~~nem

jg~flfnem
!Mn/nem
jg~fl/nem

(,‚igen-nem” kérdés eseteben kérjük a megfelelő válasz aláhúzását (megadásá’). ‚kérjük a pontos
pararnéter megadását” megfogalmazású előirt elvárás esetében a pontos paraméter megadását
kérjük).
Kelt: Budapest, 2017 06.12.
Kocsis László
rieghatalmazott kepv~seIö
Bravogroup Rendszerház Kit

5. számú melléklete
Eladó jelen szerződés aláírásakor Ismert alvállalkozói
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata

2.

A közbeszerzési eljárásban nevcsítctt alkalmasság igazolásában részt vett
alváualkozó(k):
Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett’
Eladó a szerződés tcljesítésébe köteles bevomii a jelen pontjában mcgnevezctt
alvállalkozó(ka)t.
3.

4’

A közbeszerzési eljárás értékelésekor meghatározó körülménynek minősülő
szervezetek, személyek
Szervezet neve:...».»..».».’.»..’.’......
Szervezet székhelye/címe”».»’.’.
Szervezet feladata”.».»».»»
Azon értékelési szempont/részszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szerve
zet/személy igénybevételre került”..»»’»».’.»
Eladó a szerződés tcljesítés~be köteles bevomii a jelen pontjában megnevezctt
szervezeteketiszalccmbereket.
A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban
alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve”.»’.».’.»..».’.’...’.
Alvállalkozó székhelye/címe”».»
Alvállalkozó feladata”»»»»

nem

nevesített

b) Alvállalkozó neve”.»..’.».».».’
Alvállalkozó székhelye/címe’..’».’.’.’.’.’.’.».
Alvállalkozó feladata”»».»»»
Nyilatkozom, bogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt’ 62’ ~ (I)
és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt’

Hernádi József
ügyvezető
ATOS Magyarország Kű.

