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1.

A szerzodés létrejöttének előzménye
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és E!látási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által
TED 2015/S207-375056 (2015 10.19) (KE-20845/2015.) szám alatt a központosított közbeszerzés
hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök
szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2015” tárgyban lefolytatott központosított
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás I része (Homogén multifunkciós eszközök és eredeti
kellékanyagok 1. kategória) eredményekeppen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött
létre (továbbiakban: KM)
KM
KM
KM
KM

azonosítószáma: KMOIOI-1 I FPvÍNYI 5.
aláírásának dátuma: 2016. november 17.
időbeli hatálya: 2020. november 17.
keretösszege: 2.850.000.000 forint ± ÁFA

2.

A szerződés tárgya, mennyisége

2.1

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő
a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött
létre. Ajelen szerződés alapján Vevő megrendeli, a Eladó pedig elvállalja ajelen szerződés I.
számú mellékletben nevesített termékek szállítását.
—

—

22

Ajelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a BRAVONET Kft. teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3 1

Eladó a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen szerződés
létrejöttét követő 30 napon belül köteles leszállítani és Vevőnek átadni.
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Jelen szerződést Felek határozott időre kötik Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerződésben
meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4.

A teljesítés helye
Eladónak a jelen szerződés !. számú mellékletében meghatározott termékeket Vevő 1106
Budapest, Maglódi út. 6. szám alatt található raktárába kell leszállítania.

5.

A teljesítés módja

5.1.

Eladó a termékeket uj, rendeltetesszeru használatra alkalmas állapotban. bontatlan gyári
csomagolásban köteles leszállítani. Eladó köteles a termékeket úgy csomagolni, bogy azokat a
szállítás során semmilyen serülés ne érje

5.2

Eladó köteles valamennyi termékhez mellékelni annak rendeltetésszerű használatához szükséges
valamennyi dokumentumot vagy ezek elektronikus elérési útját megadni.

2

5.3

Eladó köteles legalább a termékek szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevőt a
szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén Vevő a leszállított tennék
tenyleges átvételét a leszállítást követő harmadik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvetel
közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

5 4.

Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
Vevőt a kesedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. Ajelen pont szerinti értesítés
megküldese nem zárja kijelen szerződés II. pontjában foglaltak alkalmazását.

5.5.

Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti
igénybe.

5.6

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

57

Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesitésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol Vevőt fizetési kötelezettség
jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli
—

5.8.

Eladó kötelesjelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé
tenni és a Kbt. 125. ~ (5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.

5.9.

Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, melyjelen szerződés 2. számú mellékletében található.

5.10.

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

6.

A fizetendő ellenérték

6.1.

A Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti.

6.2.

Az Eladót megillető díj teljes összege (a szerződés értéke): 5.650.000,- Ft ± ÁFA ±
közbeszerzési díj ‚ azaz ötmillió-hatszázötvenezer forint ± általános forgalmi adó ±
közbeszerzési díj.

6.3.

A 6.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a termékek behozatalával, forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerülő összes költségei (vám, adók, dijak, illetekek. egyéb) a
szállítás, a csomagolás valamint a jótállás költségét, ugyanakkor 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. Beszerző és Eladó az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. (Art.) törvény 36/A *-ban foglaltakat kötelesek alkalmazni.
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A 6.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerülnek.

3

7

Eladót a 6.2 pontban 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.
7.
7.1.

Fizetési feltételek
Vevő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

7.2

A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítés követoen, a Kbt.
130 ~ (l)(4)(5) és (6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint történik.

73

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Vevő
részére eljuttatni.

7.4

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

7.5

Eladó a jelen szerződés 6.2 pontjában meghatározott díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit az
Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki,
és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. A Számla és a Teljesítést Igazoló Bizonylat kötelező
melléklete továbbá a Szállítólevél, melyen az átvevő a termékek leszállítását aláírásával igazolta.

7.6

Eladó jelen szerződés teljesítéséről egy számla benyújtására jogosult. A benyújtandó számla
kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat és
Szállítólevél.

7.7

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
-

-

-

-

a számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő postafiók címére
küldi,
a szamlán szerepeltetM szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma
mellett Vevo által megadott belső azonosításra szolgáló szerződésszámot valamint fizetési
hataridokent 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.) 169. *-a szerinti előírásoknak,
a szamlan fel kell tüntetni a „számla” elnevezést és a közbeszerzési díjat.

7.8

Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133) érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket
Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Amennyiben
a Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatban, Úgy a számlát a számla igazolt
kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi az Eladónak. A fizetési határidő a számla
Újbóli benyújtását követően újrakezdődik. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra,
ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következo banki munkanap a számla
kiegyenlítésének határideje.

7.9

Eladó nem íizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. ~ (I) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adókötelesjövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7 10 Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul értesíteni.

7 11

Eladó ajelen szerződésből eredő követeléseit nem engedményezheti harmadik személyre.

712 Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:] 55
Eladónak.

*( I)

bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet

7 13 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezeseit kell alkalmazni
8.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8 1

Vevő ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-átvételi eljárás
keretében a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott teljesítés helyén veszi át, hétfőtől
csütörtökig 8:00-14~00 óra között, pénteken 8:00-12:00 óra között. Amennyiben Eladó az
előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Vevő azok átvételét a
következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a
termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.
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Az átadás-átvétel során Vevő kepviseloje ellenőrzi, bogy:
a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladójelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket szállította-e le,
a termék megfelel-e jelen szerződés 5.1 pontjában, meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat
átadta-e vagy megadta-e ezen dokumentumok elektronikus elérési útját.

-

-
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Vevő az átvételt a Szállítólevél (amelyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének és jelen
szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek
bármelyikének bekövetkezése esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le,
a leszállított termék nem felel meg Jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus
elérési útját Sem.
-
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Az átvétel meglagadasarol jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell
rögzíteni:
az átadás-átvétel idopontja és helye,
Felekjelen lévő képviselőinek neve es beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon termék(ek) megnevezese, mennyisége gyártási száma amelynek átvételét Vevő
megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felekjelen lévő képviselőinek aláírása.
-

-

-

8.5.

Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi eljárást
folytatnak le, melyre a 8.1-8.4 pont valamint jelen pont rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.

8.6.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről. amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat,
amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre ajótállás kiterjed.

9.

Teljesítésigazolás

At

9 1

Eladó Jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés I
mellékletében meghatározott valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult

számú

9.2

Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átvételt igazoló
szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő kiállítja a
Teljesítést igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete
tartalmazza).

9.3

Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a
teljesítésigazolás kiállításához szükséges, jelen szerződésben meghatározott dokumentumokat
nem vagy nem teljes körűen adja át.

10.

Jótállás, garanciális körébe tartozó hibajavítás

10 1

Eladó Jelen szerződés keretében leszállított termékekre
hónap (a termék gyártója által
biztosított, de legalább 12 hónap) teljes körű jótállást vállal. A jótállási Idő kezdete a termék
átvételének az időpontja.

102 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta
(technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától.
103 Vevő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között Eladó alábbi elérhetőségeinek
valamelyikén teheti meg.
E-mail cím:szerviz@szervizkoordinator.hu
Telefonszám:06 1-469-6901
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek hibabejelentését 60 percen belül írásban
(e-mailen) meg kell erősítenie.
10.4 Eladó a hibabejelentést követően 72 orán belül köteles kicserélni a hibás tonert ajelen szerződés
4. pontjában meghatározott helyszínen. A kicserélt tonerjótállásárajelen (10.) pont rendelkezéseit
kell alkalmazni.
10.5 Amennyiben Eladó neki felróható okból jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti,
Vevő jogosult a meghibásodott toner cseréjét harmadik személlyel elvégeztetni, melynek
költségét Eladó viseli
10.6. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
költségét, a kiszállási díjat, a szállítási költséget az Eladó viseli.

—

így különösen a csere

—

11.

Kötbér

II.!. Amennyiben jelen szerződés 3. I pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek átadás-átvétele nem fejezodik be
sikeresen, Eladó az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés)
fiiggően késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
—

—

11.2. A késedelemi 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 termék(ek) nettó értéke’

11 3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatta napi 0,5% a 11. napjától
napi 1%. A hibás teljesitési kötbér maximális mértéke 20% A hibás teljesítesi kötbér alapja a
hibásan teljesítéssel érintett termék(ek) nettó értéke
11.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles, melynek mértékejelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
11.5. Felek rögzítik hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt szabályainak betartásával.
11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesiti a teljesítés
alól

12.

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1

Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 132. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják.
12.3 Vevőjogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítéséveljelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
c) Eladó valamely
az a)-b) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
12.4 Vevőjogosult és egyben kötelesjelen szerződést azonnali hatályú felmondással, a Kbt. 125. * (5)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén felmondani. Jelen pont
szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
12.5

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.

12.6 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követel Vevő különösen, ha
a szerződésben meghatározott fizetési kötelezetiségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az
abban megadott határidőig nem tesz eleget.
12.7 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.8 Az azonnali hatályú felmondás ajótállás hatályát nem érinti.

13.

Titoktartás

13.1

Eladó vállalja, bogy 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 tudomásukrajutott
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 Eladónak harmadik szemely szamara
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
134 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.5 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 ajelen szerződéstől elállni vagyjelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani

14.

Felek közötti kapcsolattartás

14 1

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Vevő részéről:
Név: Magyar Ildikó.
Beosztás: szolgáltatásmenedzser
Telefonszám: 06-1- 896-3462
Mobiltelefon szám: 06 70 332-4426
E-mail cím: magyar.ildiko®nisz.hu

b)

Eladó részéről:
Név: Pályi Zoltán
Beosztás: projektvezető
Telefonszám: 06-1 469-6930
Mobiltelefon szám:0620-280-57 16
E-mail cím: projekt@bravonet.hu

14.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:
Név: Zsuffa Zoltán
Beosztáw Elkülönült hálózatok osztályvezető
Telefonszám: 06-l 795-7330
Mobiltelefon szám: 06 70953-8685
E-mail cím: Zsuffa.Zoltan@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
kapcsolattartoja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak,
hogy a kapcsolattartó, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel

8

szerződésmódosítást,
elegendő
arról
a
másik
Felet
írásban
tájékoztatni.
A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
szerződésszerű közléstől hatályos.
144 Szerződő Felek rögzítik, bogy 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 megküldött értesítés
-

-

-

-

—

14 5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kerestejelzéssel érkezett
vissza) az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
14 6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint jelen
szerződes megszüntetésével kapcsolatos értesitések megk(ildesére veszik igénybe’ Jelen pontban
meghatarozott esetekben azonban a kézbestes kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott
levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet

15.

Vis Major

151

A Felek nem felelnek 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 Feleknek nem felróható módon, érdekkörükön kívül, Felek részéről elháríthatatlanul
következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik
feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett
időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen:
a)
b)
c)
d)
e)

O

természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,
rekvirálás vagy embargó;
sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és
terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3 A vis maiomak közvetlen összefiiggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, mely
összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.
15.4 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 szerzödés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos
utasítást nem ad, az

15 5

Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.

15 6 A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior esemenynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem vagy csak aránytalan áldozat árán lehetett volna elharítani.
—

—

15 7 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevonek jogában áll
választása szerint jelen a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy Jelen szerzodéstol
elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárat
—

16.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16 1

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.

16 2 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen
kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
16.3 1-la Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy ajogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.4 A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
16.5

l-la 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 teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásárói is le fog
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. Ajelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.

16.6 Eladó ajelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. Eladó tudomásul veszi,
hogy ajelen nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől számított 8 napon
belül- köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult felmondani, vagy attól elállni.
—

16.7 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegének
rendelkezését kell alkalmazni.
16.8 Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, ateljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.9 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
I. számú melléklet: Megrendelt termék megnevezése, mennyisége, egységára, ára
2. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
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3. számú melléklet Teljesítés igazolás (minta)

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 3 számozott mellékletből áh, 5 eredeti példányban készült,
melyből 4 példányt Vevő, I példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértenek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
‚
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Berke Tamás
Közös ajánlattevők meghatalmazott képvislője
Bravonet KR
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nyilvan’artási számú szerződéshez

Megrendelt termék megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyis Mennyiségi
ég
egység

Egységárra Közbeszerz
KEF kód
vetített
ési díjjal
(Termékazo Termék (szolgáltatás) Nettó egységár közbeszerzés növelt nettó
nosító)
megnevezése
(Ft)
I díj (2 %
egységár
(Ft))

20

db

CE34OA

10

db

CE34IA

10

db

CE342A

HP 651 A LaserJet
fekete tonerkazetta CU
Enterprise 700 color
MFP M775
berendezéshez 13500
oldal_kapacitás
HP 651A ciánkék
eredeti LaserJet
tonerkazetta CU
Enterprise 700 color
MFP M775
berendezésekhez 16000
oldal_kapacitás
HP 651A Sárga eredeti
LaserJet tonerkazetta
CU Enterprise 700
color MFP M775
berendezésekhez 16000
oldal_kapacitás

‘ Nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül véglegesitésre

Nettó
összár
(Ft)

Közbeszerzési Közbeszerzési
díj összesen díjjal növelt
(Ft)
nettó osszár
(Ft)

(Ft)

59 000 Ft

1 180 Ft

60 180 Ft 1 180 000 Ft

23 600 Ft

1 203 600 Ft

149 000 Ft

2 980 Ft

151 980 Ft 1 490 000 Ft

29 800 Ft

1 519 800 Ft

149 000 Ft

2 980 Ft

151 980 Ft 1 490 000 Ft

29 800 Ft

1 519 800 Ft
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CE343A

HP 651A bíbor eredeti
LaserJet tonerkazetta
CU Enterprise 700
coior MFP M775
berendezésekhez 16000
oldal kapacitás

149 000 Ft

2980 Ft

151 980 Ft 1490000 Ft

5650000F1

29800 Ft

1519800 Ft

5763000Ft

2 számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez
~%‘1 I [-7591 O/A/S

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Bravonet Kfl.

Rövid név (cég,jegyzéknek megfelelően):
Bravonet K1~

Cé2ieevzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megjélelő aláhúzandó): 01 09 977241

Adószám: 23768569-2-42

Uniós adószánr

Kapcsolattartó adatai
Név: Pályi Zoltán

Beosztás: projektvezeto

Telefonszám:06 1-469-6930

E-mail Cím: proiekt@bravonet.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1 145 Budapest, Újvilág utca 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):
Cé~név:
Számlázási Cím (ország, irányítószám, Város utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: OTP Bank Nyrt
Bankszámla száma: 1 1794008-20540285-00000000

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.~.(I)]:
XIIIJA. fejezet, l69.@.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, I 69.~.(p,g,)}:
Fordított adózás [áfa tv. I 69.~.(n)]:
Milyen tevekenyseg alapjan:
.

.

.

..

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]:
Dátum’

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]:

Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
VI. fejezet]:
Milyen tevekenyseg alapjaii:
KIVA [2012. évi CXLVII, törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
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Bravonet KFt.
1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Adó~zán,’ 23768569-2 42

PH

G

MIE-75913/5

NISZ
3 számú melléklet a

..

nyilvántartási Számú
szerződéhez

TEUESíTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Hely:

Készült

I

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása’
(a TIB jóváhagyója)

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, átadásátvételi 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 meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

