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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejön egyrészről a NISZ Nemzeti Infokoiumunikációs Szolgáltató Zártkörűen Mű
ködő Részvénytársaság (KEF azonosító; 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg.:
Cg. 01-10-041 633, Adószám; 10585560-2-44, képviseli; Koncz András Gazdasági vezérigazga
tó-helyettes és Kopcsányi Tibor Beszerzési és logisztikai igazgató), mint vevő (a továbbiakban:
Vevő),

másrészről a Xerox Magyarország Kft. (KEF azonosító: 100117, székhely; 1138 Budapest,
Madarász Viktor u. 47-49. 2/B. 2. emelet, céget nyilvántartó cégbíróság neve; Fővárosi Törvény
szék Cégbírósága, Cg.:01-09-167204, adószám; 10767111-2-41, képviseli: Verbán János cégve
zető), és
a Faxsysteni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (KEF azonosító: 200846, székhely: 1031 Buda
pest, Tonna Károly u. 16., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság Cégbírósága,
Cg.: 01-09-679464, adószám; 11846521-2-41, képviseli: Karácsoni Tamás ügyvezető), mint el
adó (a továbbiakban: Eladó)
között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye

A Felek rögzítik, bogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszer
ző) által 2015/S 207-375056 (2015.10.19.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyoinat előállító eszközök szállí
tása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyban a 2. rész vonatkozásában (Alta
lános Multihjnkciós eszközök és eredeti kellékanyagok I.) a keretmegállapodásos eljárás 1. része
eredményeképpen a Beszerző és Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).
-

KM
KM
KM
KM

azonosítószáma; KMO2I4FMNYI 5
aláírásának dátuma: 2016. december 05.
időbeli hatálya: 2020. december 05.
keretösszege: 1 600 000 000 forint ± ÁFA

2.

A szerződés tárgya

2.]

A jelen szerződés a keretinegúllapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő a
hivatkozott KM tárgyú’ képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósitúsúra
Jött létr& A jelen szerződés alap jún Vevő inegrendeli és megveszi .az Eladó pedig eladja
—
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és leszállítja a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott műszaki követelmé
nyeknek megfelelő, Jelen szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában nevesített tenné
keket (fix rész).
2.2

Jelen szerződés tárgyát képezi opcionálisan továbbá a jelen szerződés 2. számú mellékleté
nek II. pontjában meghatározott szolgáltatások biztosítása.

2.3

Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletének II. pontjában meghatározott opciót jelen
szerződés 3.2 pontja szerinti tájékoztatásban hívhatja le jelen szerződés időtartama alatt.
Vevő femitartja magának a jogot, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékletének II. pont
jában meghatározott opciót nem vagy nem teljes mértékben hívja le. Eladó jelen pontban
foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen kártérítési
igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Vevő a jelen pontban meghatározott opciót nem
vagy nem teljes egészében hívja le. Vevő az opció rendelkezésre tartásáért külön díjat nem
fizet.

2.4

A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Faxsystem Kereske
dehni és Szolgáltató Ki (cégnév) teljesíti.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott termékeket jelen
szerződés aláírásától számított 90 napon belül, a 3.2 pontban meghatározottak szerint üte
mezetten köteles leszállítani, üzembe helyezni és Vevőnek átadni.

3.2

A termékek kiszállításának és üzembe helyezésének időpontjait Vevő határozza meg. Vevő
adott termék kiszállítása előtt legkésőbb 5 munkanappal tájékoztatja Eladót a szállítás és
üzembe helyezés időpontjáról. A tájékoztatásban legalább az alábbi adatokat kell megadni:
a teljesítés időpontja (napra megadva),
a kiszállítandó mennyiség,
a teljesítés helye (utca, házszám, emelet, iroda szám) termékhez rendelten,
opcióból nyújtandó szolgáltatások (a szolgáltatások megnevezése és mennyisége)
(adott esetben).
Egy időpontban (egy napon) legfeljebb 10 eszkőz kiszállítására és üzembe helyezésére ke
rülhet sor.
-

—

-

3.3

Jelen szerződést Felek határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen szerző
désben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

4.

A teljesítés helye

4.1

Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletének I, pontjában meghatározott termékeket
Vevő által jelen szerződés aláírását követő 10. napig megadott budapesti helyszínekre kell
leszállítania és üzembe helyeznie (összhangban a jelen szerződés 3.2 pontjában foglaltak
kal).

1’
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5.

A fizetendő ellenérték

5.1

A jelen szerződés keretében szállítandó termékek, szolgáltatások egységárát, árát a jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.2

A jelen szerződés értéke: 14.370.000,- Ft +közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz tizeirnégyinillió
háromszázhetvenezer forint + közbeszerzési díj+ általános forgalmi adó, melyből
a fix rész értéke: 14.090.000,- Ft +közbeszerzési díj + AFA, azaz tizennégymillió
kilencvenezer forint ± közbeszerzési díj± általános forgalmi adó
az opció értéke:280.000,- Ft +közbeszerzési díj ± AFA, azaz kétszáznyolcvanezer fo
rint + közbeszerzési díj+ általános forgalmi adó
-

-

5.3

Az 5.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza a tennékek behozatalával, forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerülő költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a szál
lítás, a csomagolás, az üzembe helyezés valamint a jótállás költségét, ugyanakkor nem tar
talmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj
alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke
2% ÷ ÁFA. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére.

5.4

Az 5.2 pontban meghatározott ár tartahnazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások el
lentételezését, amelyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerülnek.
Eladót az 5.2 pontban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szol
gáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerző
désben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok sem
milyen jogcímen nem emelhetők.

6.

Fizetési feltételek

6.1

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

6.2

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 Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, airnak kiállítását követő 15
napon belül állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó jelen szerződés teljesítése
során egy számla benyújtására jogosult. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek.

6.3

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt,
Teljesítést Igazoló Bizonylat. Amennyiben a Vevő kifogást emel a benyújtott számlával
kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül
visszaküldi az Eladó részére. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újra
kezdődik.

6.4

A számla szabályszerű kiállítása után Eladónak a számlát Vevő nevére. Vevő postatiók
címére (1389 Budapest, Pf 133.) kell megküldenie.

6.5

Eladó a számlát az alábbialc szerint köteles kiállítani:
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a)

a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megne
vezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott, belső azonosításra szolgáló
szerződésszámot valamint fizetési határidőként a 30 napot,
b) a számlán fel kell tüntetni a baukszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
c) a számlán fel kell tüntetni a „szárnla” elnevezést,
d) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afa tv.) 169. ~-a szerinti előírásoknak.
6.6

A Vevő a Kbt. 130. ~ (1) és (6) bekezdései valamint a Ptk. 6:130. * (U-(2) bekezdése elő
írásaival összhangban a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mel
lékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenérté
ket az Eladónak, amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

6.7

Eladó ajelen szerződésből eredő követelését nem engedményezhetiharmadik személyre.

6.8

Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsé
geket, melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tár
saság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

6.9

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

*

(1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot

6.10 Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
értesíteni.
6.11 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
6.12 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát
nem a 6.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződés
ben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

6.13 Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkal
mazni.

7.

Teljesítés módja

7.1

Eladó az eszközöket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomago
lásban, vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket Úgy csoma
golni, hogy azokat a szállítás során semmilyen sérülés ne érje. Az üzembe helyezést köve
tően az eszközök esomagolóanyagának elszállítása Eladó feladata.

7.2

Eladó valamennyi eszközhöz köteles annak rendeltetésszerű használatához szükséges va
lamennyi tartozékol (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is) mellékelni.

7.3

Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni az
adott termékre vonatkozó. annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamenn i do
kumentumot. Így különösen kezelési (használati) útmutatót. forgalomba hozataira és a jó
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tállásra vonatkozó okmányokat, valamint műszaki leírást. A jótátlásra vonatkozó okmá
nyokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát valamint a jótállás időtartamát.
7.4

Eladónak a 7.3 pontban meghatározottakon kívül az első szállítását megelőző harmadik
munkanapig át kell adnia vagy elektronikusan elérhetővé kell tennie Vevő részére eszköztípusonként I db driver telepítő készletet és 1 db magyar nyelvű műszaki dokumentációt.
Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem érhető cl, úgy angol nyelvű is el
fogadható. Az átvételről Vevő átvételi elismervényt állít ki.

7.5

Eladó feladata az eszközök Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító cín&e (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a tennékeken valamint azok cso
magolásán. Eladónak a termékeken a vonalkódot jól látható helyen (pl. az eszköz teteje)
úgy kell elhelyeznie, hogy azok üzemszerű működést ne zavarja és a termékeken elhelye
zett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja le.

7.6

Eladónak jelen szerződés aláírását követően Vevő eszkozgazdalkodas~nisz.hu e-mail cí
mén kell a vonalkódokat igényelni. Vevő a vonalkódok igénylésére vonatkozó e-mail átvé
telét követő 3 munkanapon belül átadja Eladónak a vonalkódokat a 1135 Budapest, Csata
utca 8. cím alatt.

7.7

Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Ve
vő 14. a) pont szerinti képviselőjét a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség el
mulasztása esetén Vevő a leszállított tennék tényleges átvételét a leszállítást követő ne
gyedik munkanapon kezdi meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzé
séről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik.

7.8

Eladó a 7.7 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan,
szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimu
tatást, melynek valamennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
termék megnevezése
gyártói termékkód
tennék gyári száma
tennék vonalkódjának száma
tennék hálózati kártyájának hardvercíme (MAC address).
-

-

-

7.9
-

-

A tennékek szállítása megkezdésének feltéteke:
7.4 pontban meghatározottak átadása (kizárólag az első szállítás esetében)
a 7.8 pont szerinti kimutatást Vevő részére történő átadása (minden szállítása esetében).

7.10 Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést a
teljesítéshez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen
szerződés teljesítésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő be
lépést és az ott történő munkavégzést.
7.11 Vevő előzetes egyeztetést követően biztosítja Eladó szakemberei számára a munkaidőn túli
valamint a hétvégén történő munkavégzést.
7.12 Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll
elő. amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Eladónak haladéktalanul írásban
értesitenie kell a Vevőt a késedelem ténvéről. annak várható elhúzódásáról és okairól ab
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ban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell.
A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 10. pontjában fog
laltak alkalmazását.
7.13 Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza,
vagy késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles
Eladót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt El
adónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható
időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
7.14 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretrnegállapodásos
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat ve
heti igénybe.
7.15 Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvál
lalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. ~ (2)-(4) be
kezdésének rendelkezéseit, valamint a KIvI rendelkezéseit kell alkalmazni.
7.16 Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezett
ség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli.
—

7.17 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megis
merhetővé tenni és a ICbt. 125. * (5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul ér
tesíteni.
7.18 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól
dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

8.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1. Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletének I pontjában meghatározott tennékeket át
adás-átvételi eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvételi eljárás mennyiségi és minőségi
átadás-átvételből áll.
8.2.

Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon a jelen szerződés
7.8 pontja szerinti kimutatást. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatá
rozott papír alapú dokumentum átadása.

8.3

A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
-

-

a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott terméket
szállította-e Ic,
a termék megfelel-e jelen szerződés 7.1 pontjában valamint I. számú mellékletében
adott termékkel szemben meghatározott előírásoknak.
‚

L ‘
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Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is) átadta-e,
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges
dokumentumokat teljeskörűen átadta-e,
a terméken és annak csomagolásán Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód
elhelyezése megfelel-e a jelen szerződés 7.5 pontjában meghatározott előírásoknak,
a terméken és annak csomagolásán elhelyezett vonalkód megegyezik-e a 8.2 pont
szerinti kimutatásban a tennékhez rendelt vonaflcóddaL

-

-

-

-

8.4

Vevő a mennyiségi átvételt a szállítólevél (melyen szerepelni kell Vevő nevének,
székhelyének valamint jelen szerződés azonosító számának) aláírásával igazolja. A
szállítólevél egy példányát a sikeres minőségi átvételről felvett jegyzőkönyvhöz mellékelni
kell.

8.5

Vevő a mennyiségi átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése
esetén:
a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott
tennéket szállította le,
a termék nem felel meg jelen szerződés 7.1 pontjában és/vagy a jelen szerződés 1.
számú mellékletében adott termékkel szemben meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen átadta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges dokumentumokat,
a terméken és/vagy annak csomagolásán Eladó nem vagy nem jelen szerződés 7.5
pontjában meghatározott előírásoknak megfelelően helyezte el a vonalkódot,
a terméken és/vagy annak csomagolásán elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a 8.2
pont szerinti kiinutatásban a termékhez rendelt vonalkóddal.

-

-

-

-

-

-

8.6

A mennyiségi átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az
alábbiakat kell rögzíteni:
az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvétel megtagadásának az indoka,
azon tennék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, vonalkód száma
mely(ek) átvételét Vevő megtagadta,
Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.
-

-

-

-

-

8.7

A termék mennyiségi átvételét követően kerül sor a termék üzembe helyezésére. Az
üzembe helyezés keretében Eladó köteles:
a terméket kalibrálni, Vevő hálózatába integrálni.
közreműködni a nyoinatmenedzsnienl rendszer kártyaolvasójának az eszközre történő
felszereléséhen (ha a 3.2 pont szerinti tájékoztatáshan ezt Vevő kérte).
közreműködni az eszköz nyomatmenedzsment rendszerhez való illesztésében (ha a 3.2
pont szerinti tájékoztatásban ezt Vevő kérte).
-

-

-

1’
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8.8

A termék minőségi átvételre az üzembe helyezést követően kerül sor, melynek keretében
Felek tesztoldalt nyomtatnak, mely alapján Vevő meggyőződik, hogy a termék hálózatba
integrálása megtörtént-e és, hogy a termék tesztoldalon szereplő paraméterei megfelelnek-e
jelen szerződés 1. számú mellékletében adott paraméterrel szemben meghatározott
követelménynek.

8.9

Vevő valamely termék minőségi átvételét megtagadhatja az alábbi esetek valamelyikének
előfordulása esetén:
a termék nem működőképes,
tesztoldal nem nyomtatható,
a terméken külső sérülés látbató,
a tesztoldal alapján megállapítható, hogy a termék (annak valamely paramétere) nem
felel meg a vele szemben jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
előírásoknak.
-

-

-

8.10 A minőségi átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni (teljesítési helyenként egyet),
melyben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
az átadás-átvételi eljárás időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átvételben érintett eszköz azonosító adatai (megnevezés, gyártási száma, vonalkód
szám)
az átadás-átvétel lényegesebb eseményei,
Felek képviselőinek az átadás-átvétellel kapcsolatos észrevételei,
Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átvétel sikeres volt
-

-

-

-

-

-

Felek képviselőinek aláírása.

8.11 Amennyiben Vevő a minőségi átvételt megtagadja, a 8.10 pont szerinti jegyzőkönyvben
rögzíteni kel az átvétel megtagadásának az indokát, Eladó képviselőjének az átvétel
megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételét.
8.12 A mennyiségi vagy minőségi átvétel megtagadása esetén Eladónak az át nem vett termék
helyett új eszközt kell szállítania, melynek átvételére a 8.2-8.11 pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
8.13 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető jogleinondásként 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

9.1

Eladó jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés
2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott valamennyi termék átadás—átvétele Si
keresen lezárult.

9.2

Eladó a teljesítést követően haladéktalanul. de legkésőbb S munkanapon belül köteles át
adni Vevő jelen szerződés 14.2 pontja szerinti képviselőjének a ‘7.4 pontban niegbatározot
tak átadását igazoló vevői nyilatkozato(ka)t. a jelen szerződés 2. számú mellékletének I.

8!2óoldal
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pontjában meghatározott termékek mennyiségi átvételét igazoló szállítólevél(ek) valamint
minőségi átvételét igazoló jegyzőkönyvek egy-egy példányát, melyek átvételét követő 5
napon belül, Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintáját jelen szer
ződés 3. számú melléklete tartalmazza).
9.3

Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó az
annak kiállításához szükséges dokumentumokat nem vagy nem teljes körűen adja át.

10

Kötbér

10.1 Amennyiben olyan okból, amelyért Eladó felelős ajelen szerződés 3.1 pontjában meghatá
rozott teljesítési határidő lejártáig jelen szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában
meghatározott tennékek átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó az erre okot
adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés vagy meghiúsulás) ftiggően
késedelmi vagy hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
—

—

10.2 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 késedel
mi kötbér alapja a késedelemmel érintett mennyiség nettó értéke.
10.3 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.
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 szerződést azonnali hatállyal
felmondja, vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meg
hiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizár
ja.
10.5 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekinteté
ben csak egy kötbér alkalmazható.
10.6 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Eladót megillető
díjba beszámítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.
10.7 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —jogo
suIt a kötbért meghaladó kárainak érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfi
zetése nem menetesíti a teljesítés alól.
—

11

Jőtáflás, garanciális körébe tartozó hibajavítás

11.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást vállal.
A jólállási idő kezdete a termék átvételének (sikeres üzembe helyezésének) az időpontja.
11.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szer
ződésszerű minőségéért. Eladó garantálja. hog3’ a leszállított termékek mentesek minden—
thjta (technológiai. anyag. gyártási és egyéb) hihától valamint megfelelnek jelen szerződés
9 /26 oldal

1. számú mellékletében adott termékkel szemben meghatározott műszaki minimumköve
telményeknek.
11.3 Vevő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között Eladó alábbi elérhetősége
inek valamelyikén teheti meg:
E-mail Cím: hun.szervizbej elentesű~xerox.coni
Fax szám: .+36 14368801
Telefonszám: .+36 1 436 8888
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek a hibabejelentését 60 percen belül írás
ban (faxon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.
.

11.4 A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám),
észlelt hibajelenség leírása,
meghibásodás helyszíne,
hibabejelentés száma.
-

-

-

11.5 Eladónak a hibabejelentést követő 4 munkaórán belül meg kell kezdenie a hiba javítását a
meghibásodás helyszínén. Amennyiben a hiba 36 órán belül nem javítható, Eladó köteles a
meghibásodott eszközt javításra elszállítani és a meghibásodott eszköz helyett olyan csereeszközt biztosítani a hibajavítás időtartamára, amely minimum azonos műszaki parainéte
rekkel és felszereltséggel rendelkezik, mint a javításra elszállított eszköz.
11.6 Amennyiben a termék a hibabejelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható,
Eladó 5 munkanapon belül köteles a meghibásodott termék helyett új, terméket adni Vevőnek. Az Új készülék műszaki paramétereinek minimum meg kell egyezniük a meghibáso
dás miatt lecserélt eszköz paramétereivel. Az Új eszköz jótállására jelen (11.) pont rendel
kezéseit kell alkalmazni.
11.7 A megjavított eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek keretében meggyő
ződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás átvételét Vevő a 11.8 pont
szerinti munkalap aláírásával igazolja.
11.8 Eladó a hibajavításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat
kell tartalmaznia:
a megjavított tennék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy azon
tennék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett új termék
kerül átadásra, az új tennék azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere indoka,
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
hibajavítás során kicserélt alkatrészek felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
-

-

-

-

11.9 Alkatrészcsere esetén a felhasznált alkatrész jótállási ideje az irányadó jogszabályok alap
ján számítandó. de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt
hibás alkatrészek Eladó tulajdonába kerülnek.

!?
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11.1 OAmennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy kése
delmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik sze
méllyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.
11.11 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Így különösen a
javítás díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költsé
get Eladó viseli.
—

—

12

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.2 Felek jelen szerződést kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLVIII. törvény
141. *-ában foglaltak figyelembevételével és kizárólag Írásban módosíthatják.
12.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül, 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 meghatáro
zott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszó
lítása ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4 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 szer
ződésszerű 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 cl vagy, ha a másik Fél végelszá
molással történő megszűnését határozta el.
12.6 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különö
sen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének 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 meg
szűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.8 Jelen szerződés felmondása a jótállás hatályát nem érinti.

13

Titoktartás

13.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.
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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 Eladónak harmadik személy szá
mára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásá
val teheti meg.
13.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősül
nek 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 ká
rokért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Vevő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést
azoimali hatállyal felmondani.
—

14

-

Felek közötti kapcsolattartás

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Vevő részéről:
Beosztás: 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: Ulázer Laura
Beosztás: Közbeszerzési projektmenedzser
Mobiltelefon szám: ± 36 30461 2148
E-mail cím: laura.glazer®xerox.com
14.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek:
Név: Bene János Zsolt
Beosztás: Ugyfél- és szolgáltatásmenedzsment igazgató
Telefon szám: ±36-1-795-7254
Mobiltelefon szám: ±36-30-961-3437
E-mail cím: Bene.Janos.Zsolt@nisz.hu
Név: Babós Károly
Beosztás: Szakmai támogató
Telefon szám: ±36-1-795-4581
E—mail cím: babos.karoly~nisz.bu

L
12/26 oldal

14.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése so
rán a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattar
tója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a
14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetke
ző változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoz
tatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel
való szerződésszerű közléstől hatályos.
14.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatko
zatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egy
másnak. 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 joghatályos
sá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett vissza
igazolás 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 kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés máso
dik megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

14.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Je
len pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevé
nyes ajánlott levélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.

15

Vis Maior

15.1 Az Eladó 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 esemé
nyeket, amelyek az Eladó érdekkörén kívül, Eladó részéről elbáríthatatlanul következnek
be és amelyek Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek külö
nösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a tel
jesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefliggésben kell állnia az Eladó tevékenysé
gével, mely összefliggést Eladónak írásban igazolnia szükséges.
15.3 Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesítbetőek, erről El
adó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztet
ni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irá
nyú írásos utasítást nem ad. az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses köte]ezettsé
geit. amennyiben az ésszerűen lehetséges. és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre.
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15.4 Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll
választása szerint a szerződést azonnali hatállyal f’elmondani vagy a szerződéstől eláll
ni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis major miatt felmerült kárát.
—

16

—

A szerződés tartalmának értelmezése

16.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint Bármely, a teljesítéssel kap
csolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezé
sei, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a
KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.2 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és Eladó között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása, El
adó ajánlatában benyújtott műszaki megfelelőségi táblázat)
2. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
16.3 Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Eladó
tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetke
zésétől számított 8 napon belül köteles Vevőt Írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
-

-

16.4 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb ér
vényteleinek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek te
kintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nél
kül nem kötötték volna meg.
16.5 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés a közöttük lévő megállapodás valamennyi feltételét
tartalmazza, így az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodásaik hatályukat
vesztik.
16.6 Jelen szerződés fő szövegének valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a szerző
dés fő szövegének rendelkezései alkalmazandóak.
16.7 Felek kijelentik, bogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkal
mazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üz
letágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen
alkalmaznak.
16.8 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgya
lások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés
keretében Felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről’ akadályozó körülményről Felek
kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
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16.9 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tud
ják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összernggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy
a jogvita elbírálására a Polgári perrendtartás szerinti rendes bírósági fórumokat választják.
16.lOHa bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik ajelen szerződésben meghatáro
zott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, bogy
ugyanaimak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlá
sáról is le fog mondani, Vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett
írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Jelen szerződés 16 számozott pontból és 4 számozott mellékletből áll, 5 egymással szó szerint
mindenben megegyező eredeti példányban készült, amelyekből 4 példányt Vevő, 1 példányt El
adó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt
jóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2018.. .Q~ ~
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1. számú melléklet a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása, Eladó ajánlatában benyúj
tott műszaki megfelelőségi táblázat)
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Vevő közbeszerzési műszaki leírása

A beszerzés tárgya
Ajánlatkérő az ügyfelei számára nyújtott infokommunikációs szolgáltatások részeként nyomtatá
si lehetőséget is biztosít.
A kormányzati üzemeltetési területén üzemelő SafeQ és Primon nyomatmenedzsment rendszer
alatt működő eszközparkot kell hissíteni a rendszerek által felügyelt xnultif’unkciós nyomtató
(MFP) eszközökkel. A beszerzés tárgya ezen eszközök szállítása és budapesti helyszínen történő
üzembe helyezése.

.

.

Termek megnevezese

„Fekete-fehérMFP(A3
multifunketós_eszköz)”
„Színes MFP (A3 ;nult(funkciós
eszköz)”
OPCIÓ
A nyoinatrnenedzsinent rendsze
rekhez történő’ illesztéséb en, a
kártyaolvasóknak az eszközhöz
csatlakoztatásá ban való közreinűködés 27db Fekete-fehér MFP
(A3 inult~funkciós eszköz) és 13
darab Színes MFP (A3
multifunkciós eszköz) tekintetében

Mennyiségi
egyseg
db
.

.

.

Mennyiseg
27
13

db

40

Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. * (3) bekezdése alapján közli, hogy ahol
a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illető
leg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az a közbeszerzés tárgyának egyér
telniű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és eirnek érdekében történt. Ez esetben
minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a hmkcionális pararnéterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező termékeket
érti. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia az ajánlattételi felhívásban leírtak sze
rint.

Á Ita lá 1105

Ql\á rú sok

Ajánlatkérő jelen eljárástól R.iggetlenül, külön beszerzés keretében vásárolja meg az MFP eszkö
zök üzembe helyezésekor telepítendő nyomatmenedzsment rendszerek licenceit. A jelen beszer
zés keretében szállítandó eszközöknek Ajánlatkérő nyomatmenedzsment rendszerekhez történő
illesztésében. a kártyaohasóknak az eszközhöz csatlakoztatásában való közreniűködés opcioná
lisan az Ajánlattevő feladata. A megajánlandó színes és fekete-fehér eszközöknek egy gyártótól
kell származniuk a homogén környezet megvalósítása érdekében.
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Nyomatrnenedzsment rendszer
Ajánlatkérő a berendezések biztonságos üzemeltetéséhez és menedzseléséhez Y Soft SafeQ és
Primon menedzsment rendszert is alkalmaz.
Az Új eszközökkel szemben támasztott általános elvárás a jelenlegi ia&astruktúrában üzemelő
rendszerrel Való szoros platform és szolgáltatás szintű együttműködés. A rendszerbe bekerülő
eszközöknek teljes mértékben tudniuk kell enbedded módon VAGY a SafeQ VAGY a PRJMON
nyomatmenedzsment rendszerrel együttműködni. Bivárás a beágyazott terminál szoftver és USB
kártyaolvasó telepíthetősége az MFP-kre, valamint a felhasználói azonosítást követően a nyom
tatási munkák kiválasztásának és tőrlésének képessége („job selection”) az MFP eszköz érintőképernyőjén keresztül.
Üzemhehelyezéshez Ajánlatkérő biztosítja
.
.

Az elektromos- és informatikai hálózati végpontokat az üzembe helyezés helyszínein
Az egyedi azonosító címkéket Ajánlatkérő eszkozgazdalkodas®nisz.hu email címre
küldött írásbeli kérelmét követő legkésőbb három munkanapon belül, 1135 Buda
pest, Csata utca 8. cím alatt adja át Ajánlattevő részére

Ajánlattevő feladatai
. Ajánlattevő feladata a termék Ajánlatkérőnél történő nyilvántartásba vételéhez
szükséges egyedi azonosító címke elhelyezése a terméken. Bladónak a terniéken az
azonosító chnkét jól látható helyen (pl. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy
annak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító
jelzés(eke)t ne takarja le
. Az Ajánlattevő a szállítást 3 munkanappal megelőzően köteles a szállítandó termé
kektől készült kimutatást az Ajánlatkérő részére elektronikusan szerkeszthető for
mátumban .xls/.xlsx megküldeni.
.
MFP-k kiszállítása a telepítési helyszínekre, beüzemelése, kalibrálása, tesztelésben
közreműködés
. Közreműködés a kártyaolvasók MFP-kre történő felszerelésénél az Ajánlatkérővel
együttműködve (opcionális)
.
MFP-k SafeQ, vagy Primon illesztésében való közreműködés (opcionális)
-

—

Száltítandó eszközökkel kapcsolatos elvárások
A kritériumoknak megfelelő eszközök hálózatba integráltan fognak működni.
Színes 1’ I FR (A3—asmu ltifunkcionú Its esi köz)
Az elváit minimum követelmények:
A nyomtató speciflkációja:
o
Meghatározás: színes mnulti~nkciós készülék
.
Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó
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Nyomtató
• Lapméret: minimum A5-A4-A3, egyedi papírméretek
• Technológia: Elektrosztatikus (színes)
• Felbontás: minimum 1200x1200 dpi
o
Sebesség: minimum 35 lap/perc színes-fekete A4
o
Sebesség: minimum 15 lap/perc színes-fekete A3
• Képességek: kétoldalas nyomtatás
o
Duplex egység: automata kétoldalas nyomtatás és szkennelés
o Támogatott oldalleíró nyelvek: PCL, PostScript 3
Fénymásoló
.
Felbontás: minimum 600x600 dpi
o
Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5->A3, A3->A5
.
Sebesség: minimum 35 lap/perc színes, fekete-fehér A4
Lapolvasó
o
Felbontás: minimum 600x600 dpi
o
Sebesség: minimum 100 oldal vagy kép/perc sebesség színes-fekete A4,
o
Lapméret: minimum A3
a
Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés AD felhasználó azonosítással (Scan-to
Mail), FTP szerverre szkexmelés AD felhasználó azonosítással (Scan-to-FTP), loká
lis USB-re szkeimelés, hálózati mappába szkennelés (Scan-to-SMB) AD felhasználó
azonosítással
. Fájlformátumok: JPEG, TIFF, PDF, titkosított PDF
‘
Címjegyzék: egyedi ± csoportos, LDAP szerver támogatás, AD támogatás
. ADF kapacitás: minimum 100 lap, kétoldalas ADF
Illeszthetőség
‚
Szoftver: minimum az alábbiak mindegyikéhez Windows? (32/64 bit), Windows 8
(32/64 bit), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64 bit), Windows server 2008
(32/64 bit), Windows server 2008R2, Windows server 2012/2012 R2, Mac OSX
Egyéb paraméterek:
o
Rendszer tárolóegység és adatbiztonság: Akkora tárolóegység (memória vagy
HDD) biztosítása, amely 600x600 dpi natív felbontás esetén szkenneléskor legalább
1.000 A4-es oldal PDF formátumú tárolását teszi lehetővé. Amennyiben a funkció
merevlemez beépítését igényli a tárolt adatok védelme (titkosítása) érdekében üte
mezett biztonságos törlési, vagy felülírási funkció szükséges.
• Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerekkel
(SafeQ vagy Primon) enbedded módon együtt kell tudnia működni, a működéshez
elegendő memóriával kell rendelkeznie.
.
Adatbiztonság: IP cím szűrés és port blokkolás
‘
Interfész: 10/l 00/l 000 Ethernet; USB 2.0
‚
Papírkapacitás: alapkiépítésben minimum 2000 lap (A3 és A4),
‚
Tálcánként minimum: 500 lap
‘
Kézi adagoló: minimum 1 00 lap
‘
Havi terhelhetőség: minimum 15.000 A4 ]ap
• Kijelző: magyar nyelvű, beépített. érintő kijelző, döntött vagy dönthető. min 7” mé
retű
‘
Központi naplógyűjtés SNMP alapú támogatása
o Automatizált számlálóállás küldés
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o Kellékanyag fogyásj elentés
o Hibajelentés (p1. :papírelakadás)
• Induló festékkészlet: teljes értékű festékkészlet
Funkcionális kiegészítők
o Beépithető tűző finisher bővíthetőségi lehetőség
o Belső fax modul bővítési lehetőség

Fekete-fehér (l\1FP A3-as multifunkcionális eszköz)
Az elváit minimum követelmények:
A nyomtató specifikációja:
. Meghatározás: fekete-fehér multifúnkciós készülék
. Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó
Nyomtató
a
Lapméret: minimum A5-A4-A3, egyedi papírméretek
a
Technológia: Elektrosztatikus
a
Felbontás: minimum 1200xl200 dpi
a
Sebesség: minimum 35 lap/perc fekete-fehér A4
a
Sebesség: minimum 15 lap/perc fekete-fehér A3
. Képességek: kétoldalas nyomtatás
• Duplex egység: automata két oldalas nyomtatás és szkennelés
. Támogatott lapleíró nyelvek: PCL, PostScript 3
Fénymásoló
. Felbontás: minimum 600x600 dpi
a
Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5->A3, A3->A5
• Sebesség: minimum 35 lap/perc fekete-fehér A4
Lapolvasó
a
Felbontás: minimum 600x600 dpi
. Sebesség: minimum 50 oldal vagy kép/perc sebesség színes, fekete-fehér A4,
a
Lapméret: minimum A3
a
Beolvasási módok: e-mail címre szkeimelés AD felhasználó azonosítással (Scan-toMail), FTP szerverre szkennelés AD felhasználó azonosítással (Scan-to-FTP), loká
lis USB-re szkennelés, hálózati mappába szkennelés (Scan-to-SMB) AD felhasználó
azonosítással
a
Fájlformátumok: JPEG, TIFF, PDF, titkosított PDF
a
Címjegyzék: egyedi ± csoportos, LDAP szerver támogatás, AD támogatás
a
ADF kapacitás: minimum 100 lap, kétold alas ADF
IHeszthetőség
a
Szoüver: minimum az alábbiak mindegyikéhez Windows 7 (32/64 bit), Windows 8
(32/64 bit), Windo’vs 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64 bit), Windows server 2008
(32/64 bit), Windows server 2008R2, Windows server 2012/2012 R2, Mac OSX
Egyéb paraméterek:
o
Rendszer tárolóegység és adatbiztonság: Akkora tárolóegység (memória vagy
HDD) biztosítása, amely 600x600 dpi natív felbontás esetén szkenneléskor legalább
1.000 A4-es oldal PDF formátumú tárolását teszi lehetővé. Amennyiben a ~jnkció
merevlemez beépítését igényli a tárolt adatok védelme (titkosítása) érdekében üte
mezett biztonságos törlési, vagy felülírási ümkció szükséges.
• Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerekkel
20/26 oldal

.
.
o

•
.
‘
‘

‘

.

(SafeQ vagy Primon) enbedded módon együtt kell tudnia működni, a működéshez
elegendő memóriával kell rendelkeznie.
Adatbiztonság: IP cím szűrés és port biokkolás
Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0
Papírkapacitás: alapkiépítésben rnininrnrn 2000 lap (A3 és A4)
Tálcánként minimum 500 lap
Kézi adagoló: minimum 50 lap,
Havi terhelbetőség: minimum 15.000 A4 lap
Kijelző: magyar nyelvű, beépített, érintő kijelző, döntött vagy dönthető, min ?“ mé
retű
Központi naplógyűjtés SNMP alapú támogatása
o Automatizált számlálóállás küldés
o Kellékanyag fogyásjelentés
o Hibabejelentés (p1.: papírelakadás)
Induló festékkészlet: teljes értékű festékkészlet

Funkcionális kiegészítők
. Beépíthető tűző finisher bővíthetőségi lehetőség
‘ Belső fax modul bővítési lehetőség
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Eladó ajánlatában benyújtott műszaki megfelelőségi táblázat
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xerox
7. sz. iratminta
NYILATKOZAT
a megajánlott termékek műszaki megfelelőségről
Alulírott Verbán János, mint a XEROX Magyarország Kft. és Faxsystem Kft. közös
ajánlattevők nyilatkozat (ételre jogosult képviselője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgál(ató Zárikörűen Működő Részvénytársaság „Kormányzati nyomatmenedzsment
konszolidációs program keretén belül nyomatmenedzsment eszközök beszerzése 1.”
(Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése -2015, KMO2OII4FMNYI5
2. rész) tárgyú közbeszerzési eljárásában nyilatkozom a megajánlott
terrnékeknek a Műszaki leírásában foglalt követelményeknek való megfelelőségéről.
—

Színes MFP (A13-as multifunkcionális eszköz) megfelelőségi táblázat
l”Iűszaki leírás szerinti elvárt műszaki
követelmények
Színes A3 multifunkciós nyomtató
Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó,

Megajánlott termék pontos paraméterei
XEROX Altalink C8035
Másolás, Nyomtatás, Szkennelés

Nyomtató
A5-SRA3 (89 x 98 mm 320 x 483 mm; 140 x
182mm—297x432mm; l4Ox 182mm—
SRA3
—

Lapméret: A5-A4-A3, egyedi papírméretek
Technológia: Elektrosztatikus (színes)
Felbontás: minimum 1200x 1200 dpi
Sebesség: minimum 35 lap/perc színes, feketefehér A4
Sebesség: minimum 15 lap/perc színes, fekete
fehér A3
Képességek: kétoldalas nyomtatás
Duplex egység: automata két oldalas nyomtatás és
szkennelés
Támogatott oldalleíró programnyelvek: PCL,
PostScript 3

Elektrosztatikus (színes)
1200x2400 dpi
35 lap/perc színes, fekete-fehér A4
17 lap/perc színes, fekete-fehér A3
kétoldalas nyomtatás
Iaen(Nem
Adobe® PostScript® 3TM, Adobe PDF t.7-es
verzió, PCL® Sc/PCL 6

Másoló
Felbontás: minimum 600x600 dpi
Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5->A3, A3->A5
Sebesség: minimum 35 lap/perc színes, fekete
fehér A4

600x600 dpi
A5->A3, A3->A5

35 lap/perc színes, fekete-fehér A4

Lapolvasó
Felbontás: minimum 600x600 dpi
Sebesség: minimum 100 oldal vagy kép/perc
sebesség színes, fekete-fehér A4,
Lapméret: minimum

A3

600x600 dpi

139 kép/perc színes, fekete-fehér A4,
1°en/Nern

-~

xerox
Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés
AD felhasználó azonosftással (Scan-to-Mail),
FTP szerverre szkennelés AD felhasználó
azonosítással (Scan-to-FTP), lokális USB-re
szkennelés, hálózati mappába szkennelés
(Scan-to-SMB) AD felhasználó azonosítással
Fájlformátumok: JPEG, TIFF, PDF, titkosított
Címjegyzék: egyedi + csoportos, LDAP szerver
támogatás, AD támogatás
ADF: minimum 100 lap kapacitás, kétoldalas
ADF

Szkennelés USB-rele-mailbe/hálózatra
(FTP/SMB), szkennelési fájlformátumok: PDF,
PDF/A, XPS, JPG, TIFF; Kényelmi funkciók:
Szkennelés kezdőkönyvtárba,
kereshető PIJF-be, egyoldalas/többoldalas PDF I
XPS I TIFF formátumú fájiba, jelszóval védett

PDF-be;
PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; titkosított PDF
Eszköz Saját címjegyzáke, OpenLDAP,
Microsoft AD, IBM Domino támogatás
.

~

130 lap, KetolUalas

IHeszthetőség
Szoftver: minimum az alábbiak mindegyikéhez
Windows 7 (32(64 bit), Windows 8 (32/64 bit),
Windows 10 (32(64 bit), Windows server 2008
(32/64 bit), Windows server 2008R2, Windows
server 2012/20 12 R2, Mac OSX
Nyomatmenedzsment rendszer illeszthetőség
(SafeQ vagy Primon)

Ig~nLNem

SafeQ

Egyéb paraméterek:
Rendszer tárolóegység és adatbiztonság: Akkora
tárolóegység (memória vagy HDD) biztosítása,
amely 600x600 dpi natív felbontás esetében
szkenneléskor legalább 1000 A4-es oldal PDF
HDD: 250 GB; rendszermemória: 8 GB
formátumú tárolását teszi lehetővé. Amennyiben a Merevlemez esetén I-IDD képfelülírás, AES-256
funkció nierevlemez beépítését igényli, a tárolt
titkosításs
adatok védelme (titkosítása) és az iitemezett
biztonságos törlési vagy felülírási funkció
szükséges.
Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő
nyomatmenedzsment rendszerekkel (SafeQ vagy
Primon) enbedded módon együtt kell tudnia
Embedded + memória menniységc
működni, a működéshez elegendő memóriával
kell rendelkeznie.
Adatbiztonság: IP cím szürés és port biokkolás
jg~~/Nem
101100/l 000Base-T Ethernet, High-Speed USE
Interfész: 10/10011000 Ethernet; USB 2.0
2.0
Papírkapacitás: alapkiépítésben minimum 2000
lap (A4 ás A3)
.

‚

Tálcánként minimum ~00 lap

2180 lap
520 lap

Kézi adagoló: minimum 100 lap,
Havi terielhetőség: minimum 15000 A4 tap

100 lap
15.000 A4 lap

Kijelző: magyar nyelvű, beépített,
döntön/dönthető, érintő kijelző, minimum 7’’

leen/Nem

8

xerox’)
Központi naplógyűjtés SNMP alapú támogatása
•

Automatizált számlálóállás küldés
Kellékanyag fogyásjelentés
Hibajelentés (p1.: papírelakadás)

o

•

jg~/Nem

fekete: 26.000 oldal

.

Induló festékkészlet: teljes értékű festékkészlet

CMY: 15.000 oldal egyenként

Funkcionális kiegészítők:
Beépíthető tűző finisher bővíthetőségi lehetőség
Belső fax modul bővítési lehetőség

jg~~/Nern
~g~/Nem

Fekete fehér MFP (A13-as multifunkcionális eszköz) megfelelőségi táblázat
-

Műszaki leírás szerinti elvárt műszaki
kovetelmenyek
Fekete/fehér A3 multifunkciós nyomtató
Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó,
..

.

.

Megajánlott termek pontos parameterei
XEROX Versalink B7035
Másolás, Nyomtatás, Szkennelés

Nyomtató
A5-A3 (88,9 x 98,4 mm 297 x 431,8 mm;
139,7 x 182 mm 297 x 431,8 mm)
Elektrosztatikus
1200x 1200 dpi
35 lap/perc fekete-fehér A4
19 lap/perc fekete-fehér A3
—

Lapméret: A5-A4-A3, egyedi papírméretek
Technológia: Elektrosztatikus
Felbontás: minimum I 200x 1200 dpi
Sebesség: minimum 35 lap/perc fekete-fehér A4
Sebesség: minimum 15 lap/perc fekete-fehér A3
Képességek: kétoldalas nyomtatás
Duplex egység: automata két oldalas nyomtatás és
szkenneles
Támogatott oldalleíró programnyelvek: PCL,
PostScript 3

—

~g~JNem
PCL© 5e/PCL 6/PDFÍXPSITIFF/JPEGIHP-GL/
Adobe® PostScript® 3TM

Másoló
Felbontás: minimum 600x600 dpi
Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5->A3, A3->A5
Sebesség: minimum 35 lap/perc fekete-fehér A4

600x600 dpi
A5->A3, A3->A5
35 lap/perc fekete-fehér A4

Lapolvasó
Felbontás: minimum 600x600 dpi
Sebesség: minimum 50 oldal vany kép/perc
sebesseg szines, fekete-fehér A4,
.

.

Lapméret: minimum A3
Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés
AD felhasználó azonosítással (Scan-to-Mail),
FTP szerverre szkennelés AD felhasználó
azonosítással (Scan-to-FTP), lokális USB-re

600x600 dpi
.

.

.

55 kep/perc szines, fekete-feher A4,
Jg~n/Nem
Optikai karakterfelismerés (OCR), Szkennclés
1JSB-re/e-mailbe/hálózatra (FTPJSMB),
Szkennelési fájlformátumok: PDF, PDF/A. XPS,
JPEG, TIFF;
9
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szkennelés, hálózati mappába szkenneiés
(Scan-to-SMB) AD felhasználó azonosírással

Fájlformátumok: JPEG, TIFF, PDF, titkosftás
PDF
Címjegyzák: egyedi + csoportos, LDAP szerver
támogatás, AD támogatás
ADF: minimum 100 lap kapacItás, kátoldalas
ADF

Kényelmi szolgáltatások: Szkennelés a
kezdőkönyvtárba, Kereshető PDF, Egy- Vagy
többoldalas PDF/XPS/T[FF/Jelszóval védett
PDF
PDF, PDF/A,

XPS, JPEG, TIFF; titkosítás PDF

Eszköz saját címjegyzéke, OpeaLDAP,
Microsoft AD, IBM Domino támogatás
1 10 lap, kétolda]as

Illeszthetőség
Szoftver: minimum az alábbiak mindegyikáhez
Windows 7 (32/64 bit), \Vindows 8 (32/64 bit),
Windows 10(32/64 bit), Windows server 2008
(32/64 bit), Windows server 2008R2, Windows
server 2012/2012 R2, Mac ÜSX
Nyomatmencdzsment rendszer illeszthetőság
(SafeQ vagy Primon)

jg~/Nem

SafeQ

Egyéb paraméterek:
Rendszer tárolóegység ás adatbiztonság: Akkora
tárolóegyság (memória vagy HDD) biztosítása,
amely 600x600 dpi natív felbontás esetében
szkenneléskor legalább 1000 A4-es oldal PDF
formátumú tárolását teszi lehetővé. Amennyiben a
funkció mereviemez beápítését igényli, a tárolt
adatok védelme (titkosítása) ás az ütemezett
biztonságos törlási vagy felülírási funkció
szükséges.
Rendszer memória: Az eszköznek az fizemelő
nyomatmenedzsment rendszerekkel (SafeQ vagy
Primon) enbedded módon együtt kell tudnia
működni, a működéshez elegendő memóriával
kell rendelkeznie.
Adatbiztonság: IP cím szűrás ás port blokkolás
Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0

rendszermemória:
2 GB
AES-256 titkosítás

Embedded + memória menniysége

ig~a/Nem
Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB
3.0

Papírkapacitás: alapkiápítésben minimum 2000
lap (A4 ás A3)

2180 lap

Tálcánkánt minimum 500 lap

520 lap

Kézi adagoló: minimum 50 lap

100 lap

Havi terhelhetőság: minimum 15.000 A4 lap
Kijelző: magyar nyelvű, beépített,
döntött/dönüető, érintő kijelző, minimum 7”
Központi naplógyűjtés SNMP alapú támogatása
a
a
a

Automatizált szám]álóállás küldés
Kcllékanyag fogyásjelentés
Hibajelentés (pl.:papírelakadás)

15.000 M lap
leen/Nem

hen/Ne m
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Induló festékkészlet: teljes értékű festékkészlet

fekete standard: 15500 oldal

Funkcionális kiegészítők:
Beépíthető tűző finisher b&víthetőségi lehetőség
Belső fax modul bővítési lehetőség

J~~JNem
Ig~~/Nem

Kelt.: Budapest, 2018. május 22.

Verbán Jáiiosj
cégvezető
Xerox Magyarország Kft. és Faxsystem Kft.
közös ajánlattevők képviseletében

Xeiox
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Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
I. Fix rész
M.euuyis

ég,
meimyis

égi
egység

KEF kód
(Terinékazonosít Termék megnevezese
ó)
.

Nettó egységár
(Ft)

Egységárra
vetített
Közbeszerzési
díjjal növelt
közbeszerzé
si díj (2 % nettó egységar
(Ft))
(Ft)

Nettó összár
(Ft)

Közbeszerzés Közbeszerzési
i díj összesen
díjjal
növelt
(Ft)
nettó
összár
(Ft)

„Fekete MFP (A3 multifunkciós eszköz)” 27 db
27 db

B7035VD

Xerox B7035
niultifünkciós_nyomtató

230 172 Ft

4 603,44 Ft

234 775,44 Ft

6 214 644 Ft

124 292,88 Ft

6 338 936,88 Ft

27 db

097804908

3 Tray Module

53 219 Ft

1 064,38 Ft

54 283,38 Ft

1 436 913 Ft

28 738,26 Ft

I 465 65 1,26 Ft

27db

497K178l0

PostScript Kit

26 609 Ft

532,18 Ft

27 141,18 Ft

718 443 Ft

14 368,86 Ft

732811,86 Ft

„Színes MFP (A3 multifunkciós eszköz)” 13 db
13db

13db

C800IV+097S04830

Xerox ALTALINK C8035
(önálló termékkéntnein

TC800]

rendelhető)
ALTALINK C8030/C8035
négytálás modul (utólag
nem módosítható vagy

438 615 Ft

8 772,30 Ft

447 387,30 Ft

5 701 995 Ft

114 039,90 Ft

5 816 034,90 Ft

1 385 Ft

27,70 Ft

1 412,70 Ft

18 005 Ft

360,10 Ft

18 365,10 Ft

bővíthető)
Összesen ár

14.090.000

281 800,00 Ft 14 371 800,00 Ft

11. Opció
Mciinyisé
g,
mennyiség

KEF kód
(Termékazonosí
tó)

Termék megnevezése

Nettó
egységár
(Ft)

Egységárra Közbeszerzési
közbeszerzési
nettó
vetített
díjjalegységár
növelt

Nettó(Ft)
összár

Közbeszerzés
díj összesen Közbeszerzési
díjjal növelt

(Ft)
nettó összár (Ft)
díj (2 % (Ft))
(Ft)
A iiyomatrnenedzsrnent rendszerekhez történő iflesztésében, a kártyaolvasóknak az eszközhöz esatlakoztatásában való közremííködés 27 db Feketefehér MFP (A3 multifunkciós eszköz) és 13 darab Színes MFP (A3 multifunkciós eszköz) tekintetében
i cgység

Hibaelhárítás (Irodatechnika)

40 db

JAy_MA

Munkanapokon hivatali

7 000 Ft

140,00 Ft

7 140,00 Ft

280 000 Ft

5 600,00 Ft

285 600,00 Ft

280 000 Ft

5 600,00 Ft

285 600,00 Ft

munkaidőben
Összesen ár
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NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely: I
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (I) neve, beosztása:
(a T~ aláirója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ jóváhagyója)

Termékiszolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, bogy 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.,
minőségvizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést
igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek
megfelel. Á fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető
módon megőrizni köteles.
A Vallalkozo/Szalhto szamlajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujtbatja
~Él~’ogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározou e’~’éb devizában
Devizanem: I
Érték:
I
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője

(~)

Megrendelő képviselője (2)

/
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L

NEMZETI INFOKOMMUNIKACIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MIE-75910/A15
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Xerox Magyarország Kft.
Xerox Magyarország KR.
Cé2ie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
01-09-167204
Adószám: 10767111-2-41

Uniós adószám: HU 10767111

Kapcsolattartó adatai
Név: Glázer Laura

Beosztás: Közbeszerzési Projektmenedzser

Telefonszám: 30 461 2148

E-mail Cím: laura.glazer~xerox.com

Cím
Székbely:1 138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49. 2/B. 2. emelet
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószánt város, utca, házszám):
Megrendelő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: CJT~ÁNK Rt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme:
10800007-70000000-10094003
HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
kell beírni, amelyik sor vonatkozik a ~artnerre, ott IGEN-t)
__________________________________
Különbözet
szerinti
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Önszámlázás [áfa tv. 169. *.(l)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
XIIIJA. fejezet, 169.~.(h)]: NEM
NEM
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Fordított adózás [áfa tv. 169.@.(n)]:
fejezet]:
NEM
VI. fejezet]: NEM
Milyen tevékenység alapján: NEM
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII.
KWA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
NEM
törvény]: NEM
NEM
Dátim
Cégszerű aláírás:
PH
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