Szerződés nyHvántartási ~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság (NISZ)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 105855602-44, Bankszámlaszám: K&H Bank 10403239-00027183-0000000 1] képviseli: Szabó Zoltán Attila ve
zérigazgató, mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről, mint Eladó
a CSP SERVICE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1131 Budapest, Dolmány u. 26., cégjegyzékszám: 01-09-164983, adószám: 10732456-241, számlaszám: 10918001-00000084-65860003, képviseli: Csébi Gergely ügyvezető önállóan,
és az 1MG Solution Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A.
lház. fszt., cégjegyzékszám: 01-09-973596, adószám: 14894262-2-41, számlaszám: 1174302620012498-00000000, képviseli: Szentgyörgyi Gábor János ügyvezető önállóan),
a közös ajánlattevők képviselője, kapcsolattartásra kijelölt cége, ajelen szerződés aláírására meghatal
mazott, valamint jelen szerződés kapcsán a teljesítésre és a számlázásra jogosult egyben kötelezett cég
a CSP SERVICE Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségíí Társaság.
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:
ELŐZMÉNYEK
1.
Á Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző)
által 2015/S 207-375056 (2015.10.19.) szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó
kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyban a Kbt. 109. ~ (1) bekezdés d) pontja szerinti
keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Beszerző és a Eladó között
keretmegállapodásjött létre (továbbiakban: KM).
-

KM azonosítószáma (KEF azonosító): KMO2O1-14FMNY1S
KIvI aláírásának dátuma: 2016. december 5.
KM időbeli hatálya: 2020. december 5.

2.

Vevő sz „A3-as fekete-fehér és színes multifunkciós eszközök beszerzése a KÖFOP-1.O.0VEKOP-15-2016-00020 projekt keretében (Nyomat előállító eszközök szállítása és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
2015, KMO2O1-I4FMNY1S)” tárgyú közbeszerzési
eljárást folytatott le. Az eljárás során az Eladó, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként,
amelyre tekintettel Felek a Jelen Adásvételi Szerződést kötik.
-

3.

/

Felek megállapítják, hogyjelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi Eladó benyújtott ajánlata,
a Megrendelő által a https://’vww.kozbeszerzes.~ov,hu portálon közzétett felhívás és
dokumentáció, mely fizikailag nincs a Szerződéshez csatolva.
1

4.

Eladó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a Szerződés teljesítése során
figyelembe veszi, elfogadja ás betartja a jelen Szerződés tárgyát ás megvalósítását így többek
között az elszámolást, kitizetést, ellenőrzési eljárást
érintő Európai Uniós és magyar
jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az uniós támogatások felhasználására
vonatkozó jogszabályokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés
mellékletét képező műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat.
—

—

5.

A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen Szerződés rendelkezései határozzák meg. Amennyiben
a Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés ás annak 1. számú műszaki melléklete nem tartalmaz
rendelkezéseket, elsősorban Eladó ajánlatában másodsorban Megrendelő ajánlattételi felhívásában,
illetve ajánlatkérési dokumentációjában (ideértve a közbeszerzési eljárás során adott kiegészítő
tájákoztatásokat is) foglaltak az irányadóak az értelmezés vonatkozásában. Felek kijelentik
ugyanakkor, hogy jelen Szerződés ás mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, így az írásbeli Szerződésbe (ás mellékleteibe) nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik.

6.

Amennyiben a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban
meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, ill. azokat a Felek
eltérő módon értelmezik, akkor minden esetben a Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az
irányadó.

7.

Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlása ás a kötelezettségek
teljesítése során kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:63.~ (5) bekezdése
szerint szokásjog ás üzleti gyakorlat alkalmazását.
L

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.

Eladó feladata ajelen szerződésben és annak mellékletét képező műszaki leírásban rögzített para
méterekkel rendelkező, A3-asfekete és színes mult~funkciós eszközök beszerzése a KOFOP-1.0. 0VEKOP-15-201 6-00020 projekt keretében, továbbá 1 éves karbantartási szolgáltatás, valamint
ezen eszközök szállítása és helyszínen történő beüzenielése, valamint azok nyomatmenedzsment
rendszerhez történő illesztésében történő közreműködés/támogatás. Ezen feladatok teljesítése ér
dekében a jelen szerződés alapján Vevő megveszi, Eladó pedig eladja ás elvállalja az 1. számú
mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő eszközök (a továbbiakban: eszközök)
szállítását, helyszíni beüzemelését, valamint azok nyomatmenedzsment rendszerhez történő illesz
tésében történő közreműködést/támogatást. Jelen szerződés alapján a leszállított eszközökre Eladó
12 hónap karbantartást biztosít.

2.

A szerződés teljesítése érdekében leszállítandó termékek listáját a jelen szerződés 2. számú mel
léklete tartalmazza.

3.

Eladó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, hogy a teljesítés egésze jelen Szer
ződésben ás annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen, és a leszállított
termékek az Ajánlati felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon a nyomatmenedzs
ment rendszert kiegészítsék ás a zavartalan működését biztosítsák.

4.

Eladó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges valam
ennyi feltétellel, vagyoni értékű joggal (szoftver licenc, felhasználói jog, szerzői jog, védjegy, sza
badalom, know-how, stb.) rendelkezik ás a felhasználási jogokat jogosult továbbadni. Eladó sza
vatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Vevő használati jogát korlátozza
vagy kizárja.

5.

Eladó szavatosságot vállal azért, hogy az általa szállított termékeken ás a hozzá kapcsolódó doku
inentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői, vagyoni/felhasználási joga, amely
2

Vevő szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen kor
látozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén Eladó közvetlenül lép fel Vevő jogos érdekei
védelmében.
6.

Eladó kijelenti, hogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben nem áll fenn, amely a vonatkozó
jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.

‘7.

Ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Vevő a IV. fejezetben
rögzített ellenértéket fizeti Eladónak.

8.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján fizetett díjak Eladó által biztosított felhasználás el
lentételezését (jogdijat) is magában foglalják.

H.

9.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE,
TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ EGYES ELVÁRÁSOK
A szerződés hatálya: Felek a szerződést határozott időre kötik, ajelen szerződés hatályba lépésétől
Felek szerződésszerű teljesítéséig tart.

10. A szerződés hatályba lépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának a napja.
A teljesítés ideje, teljesítési határidő
A szállítás teliesítési határideje:
11. Eladó a 2. számú mellékletben meghatározott eszközök szállítására és üzembe helyezésére vonat
kozó kötelezettségét a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 90 munkanapon belül, de leg
később 2018. november 30. napjáig köteles teljesíteni (véghatáridő) Vevő ütemezése alapján. A
minőségi átadás-átvételi eljárás sikeres befejezése egyben a 12 hónap jótállás és a karbantartási
szolgáltatás kezdő időpontja.
Vevő a szállítási ütemezést (a továbbiakban: Ütemezés) legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől
számított 10 munkanapon belül köteles Eladó rendelkezésére bocsátani.
Teljesítés helye
12. A termékek szállításának és üzembe helyezésének helyszíne Vevő által meghatározott budapesti
helyszínek. A szállítás időpontját szintén a Vevő köteles meghatározni az Ütemezésben. Vevő az
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,
Egy idöpontban (egy napon) legfeljebb 10 eszköz kiszállítására és üzembe helyezésére kerülhet
sor.
-

—

13. Az átadás-átvételi folyamat a Műszaki specifikációban meghatározottak szerint történik.
14. Eladó a szállítást megelőzően legkésőbb 2 munkanappal köteles a szállítandó termékekről készült
kimutatást a Vevő részére elektronikusan szerkeszthető formátumban .xls/.xlsx megküldeni.
-

-
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III.

ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK

15. Eladót ajelen szerződés alapján megillető díj összege ajix rész tekintetében nettó 32.250.000 Ft
+ közbeszerzési d~/ + AFA, azaz nettó harminckettó’nnUió-kétszázöti’enezerforint ± kettő százalék
közbeszerzési d(j + általános forgalmi adó az opciós rész tekintetében maximum nettó 9.650.000
Ft ± közbeszerzési d(/ ± APA, azaz nettó kilencmiuió-hatszázötvenezerforint + közbeszerzési ‚4/
± általánosforgalmi adó.
16. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi ren
delkezések az irányadóak.
17. A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke,
mértéke 2 % ± ÁFA. A közbeszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg.
18. Eladó tudomásul veszi, hogy ajelen fejezetben meghatározott ellenérték a szerződésszerű teljesí
téshez szükséges valameniiyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért Eladó más jogcímen
további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen jogcí
men nem igényelheti. Valamennyi, Eladó bankjánál felmerülő bankköltség Eladót terheli.
Elszámolás, számlázás: Eladó jelen szerződés teljesítése során minimum 30db eszköz leszállítása
és üzembe helyezése után jogosult számla kiállítására, ide nem értve az előleg számlát. Az opciós
mennyiség lehívása esetén az üzembe helyezési követően megrendelésenként (eszközönként) egy
számla kiállítására jogosult.
Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
19. Eladó az Eladót megillető díjra a száinvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számlák ellenében jogosult, amelyet Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylatok alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be Vevőnek.
A benyújtandó számlák kötelező melléklete az elöírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylatok.
20. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlák nettó ellenértéke a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00020
számú „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése” (KKIR3) című projekt ke
retében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre ún. „szállítói finanszírozás”
keretében Eladó bankszámlájára történő átutalással, a 2014—2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatásokfelhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. A Teljesí
tést Igazoló Bizonylattal igazolt, Eladót megillető nettó díjat (ellenértéket) a Vevő hiánytalan és
hibátlan kifizetési kérelmének az Irányító hatósághoz (a továbbiakban: lH) történő beérkezését kö
vető 30 napon belül a Támogató fizeti meg az Eladó részére a Kbt. 130. ~ (1), (4) (5) és (6) bekez
déseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően. Felek
rögzítik, hogy ajelen szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében irányadónak tekintik
a Kormányrendelet rendelkezéseit.
21. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az lH a Vevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja
fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. A számla általános
forgalmi adó tartalmát Vevő a részszámlák kézhezvételét követő 15 napon belül utalja át Eladó
részére.
22. A számlák szabályszerű kiállítása után Eladó a számlákat a Vevő nevére és a Vevő központi ikta
tójába küldi.
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23. Vevő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával kapcsolatban
az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírásoknak
megfelelő további követelményeket határozzon meg.
24. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Korm. rendelet hatálya alá tartozik és szállítói
finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a Korm. rendelet 119. alapján biztosítja
Eladó részére a szerződés elszániolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.
~.

25. A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős, Vevő
felelősséggel nem tartozik.
26. A szállítói előleget—- (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz történő benyújtásán keresztül) az Eladó
a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A Vevő az értesitéstől számított 5 napon belül
jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést
a Vevő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
27. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Eladó
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg
kifizetésére kerül sor, Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói
előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára
szóló, a Kbt. 126. * (6) bekezdése a) pontja vagy a Korm. rendelet 83. * (1) bekezdése szerint más
biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételével
nem nyújt biztosítékot.
-

28. A Vevő köteles Eladó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében.
29. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
30. Vevő a teljesítést igazoló bizonylat kiadásával egyidejűleg felhívja Eladót, hogy az adott
teljesítés elismerését követően állítsa ki számláját. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben
jogszabály
így különösen az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak
végrehajtási rendelete
Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához illetve
köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár
el a kifizetés során..
—

-

A számla kiállításával kapcsolatos követelmények
31. Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokominunikációs Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXX VII. törvény
(Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközöklszolgáltatások megnevezését, a tevé
kenység leírását és annak VTSZ/SZJ/TEAÜR számát,
fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valaniint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
opciós leMvás esetén a megrendelés számát
-

-

-

-
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a számlán szerepeltetni szükséges az uniós projekt megnevezését: „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)” és azonosítószámát: KOFOP-1.O.0-VEKOP-152016-00020.
-

32. A Szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cég
fornájában, adószárnában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári napon
belül köteles Vevőt írásban értesíteni.
33. Eladó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi
időre a Ptk. 6:155. * (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszírozásból
fakadó bármely fizetési késedelemért Vevő felelősséggel nem tartozik.
34. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a
következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
35.Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a 23.
pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb Jelen szerződésben szabályozott
okból nem fogadható be.
—

36. Eladó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 4. sz. melléklet kitöltésével és a Vevő
részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).
37. Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összeft%ggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

IV.

ELA1~Ó JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

38.

Eladó köteles ajelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat teljesíteni.

39.

Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet (a továbbiakban: szervezet), aki a
kőzbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában kivéve, ha Eladó e
szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt
felelt meg.

40.

Eladó által megnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók, mint teljesítési segédek
Jelen szerződés 5. számú mellékletében kerültek felsorolásra. Az alkalmasság igazolásában részt
vett szervezeteket Eladó köteles igénybe venni a szerződés teljesítéséhez.

41.

Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozó a szerződés teljesítésében már
nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét (lakcímét), vala
mint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.

42.

Ajelen szerződés 5. számú inellékletének I) pontjában megnevezett alvállalkozó szerződés telje
sítésében való közreműködése megszűnése esetén Eladó a 41. pont szerinti a bejelentésével együtt
köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Eladó továbbra is meg
felel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági minimuinkövetelménynek, amelynek az
zal az alvállalkozóval együtt felet meg, akinek a szerződés teljesítésében való közreműködése
megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Eladó új
alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 42. pont szerinti adatokat is meg kell
adnia.
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43.

Eladó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik, így ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

44.

Eladó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Eladó köteles a tevékenységét a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.

45.

Eladó feladatát, önállóan köteles ellátni.

46.

Eladó vállalja, hogy tevékenységéről, a szerződés teljesítésének esetleges akadályairól a Vevőt
hitelt érdemlő módon tájékoztatja.

47.

Amennyiben Vevő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Eladó tájékoztatja Vevőt a
mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.

48.

Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell Vevőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik, hogy
minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett
kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesí
tése előre láthatóan akadályba ütközik.

—

-

—

—

49.

Eladó a Ptk. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

50.

Eladó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha a teljesítés
során maga járt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

51.

Eladó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik sze
mélyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik felelős
séggel.

52.

Eladó képviseletében eljáró szakértők, a szerződés teljesítésével összefüggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják el.

53.

Eladó elismeri, hogy úgy felel a Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok Eladó magatartásai vagy cselekedetei lettek
volna.

54.

Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét Vevő
számára megismerhetővé tenni és köteles Vevőt haladéktalanul értesíti ha
-

-

55.

Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez va
lamely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerint jogképes szervezet, amely tekinteté
ben fennáll a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel vagy
Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez vala
mely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely te
kintetében fennáll a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra
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vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
V.

VEVŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

56. Vevő a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén ajelen szerződésben meghatározottak szerint
ellenérték megfizetésére köteles.
57. Vevő vállalja, hogy ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a szükséges
dokumentumokat, információkat Eladó rendelkezésére bocsátja.

58. Vevő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, Eladó tevékenységét és munkavégzését min
denféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellenőrizni.
59. Vevő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet Eladótól, ésjogosult
azokat ellenőrizni.
60. Vevő feladata házirendjének, és Eladó helyszínen dolgozó inunkatársaira vonatkozó rendeleteinek
(rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése Eladóval.
61. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történő munkavégzést a teljesí
téshez szükséges mértékig és időtartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szerződés teljesí
tésében közreműködő szakemberei részére a teljesítés helyére történő belépést és az ott történő
munkavégzést. Eladó adott teljesítésben közreműködő, a teljesítési helye(ke)n munkát végző szakembereinek adatait (név, anyja neve, lakcím, szig. szám) legkésőbb az eszközök szállításának meg
kezdése előtt 5 munkanappal köteles Vevőnek megadni. Jelen szerződés adott teljesítése során az
eszközök beszerelését kizárólag olyan személy(ek) végezhetik, akiknek jelen pont szerinti adatait
Eladó a teljesítéshez kapcsolódóan Vevő részére átadta. Eladó a bejelentéssel egyidejűleg köteles
megadni Vevő számára azon gépjárművek rendszámát, amelyek az adott teljesítéshez tartozó esz
közöket a teljesítési helyekre szállítják.
VI.

A TELJESÍTÉS MÓDJA

Az eszközök szállítására és üzembehelyezésére vonatkozó szabályok:
62. A tennékek átadás-átvétele mennyiségi és minőségi átvételből áll. Amennyiben a leszállított
mennyiség nem egyezik meg az ütemezésben meghatározottmennyiségekkel, Vevő köteles a
szállítólevél aláírását megtagadni. A szállítás átvételét Vevő a szállítólevél aláírásával igazolja
(melyen feltiintetésre kerül Vevő neve, székhelye, valamint a jelen szerződés szerinti azonosító
száma).
63. A termékek átadásának kötelezettségét Eladó akkor teljesíti szerződés-szerűen, ha az átadott
eszközök mennyisége megfelel az ütemezésben meghatározott mennyiségnek (mennyiségi
átvétel) és az eszközök nyilvántartásba vételéhez szükséges vonalkódos, leltárszámos
matricával ellátott eszközöket bocsátja a Vevő rendelkezésére.
64. Eladó feladata az eszközök Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése az eszközön valamint az eszközön elhelyezett
vonalkód számának feltüntetése annak csomagolásán. Eladónak a vonalkódot az eszközön jól
látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy annak üzernszerű működést ne
zavarja és az eszközön!csomagoláson elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takaija le.

65. Eladónak a vonalkódok átadása érdekében jelen szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon
belül fel kell vennie a kapcsolatot Vevő jelen szerződésben meghatározott képviselőjével és
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egyeztetni keH vele a vonalkódok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kérdéseket (p1. vonalkód
átadás-átvételének időpontja, átadandó vonalkódok mennyisége).
66. Eladó valamennyi eszközhöz köteles mellékelni vagy elektronikus úton elérhetővé tenni az adott
eszközre vonatkozó, rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, így
különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó
okmányokat, valamint műszaki leírást. Eladó köteles továbbá a Vevőnek eszközönként I db
műszaki dokumentációt (elsősorban magyar nyelven, azonban, ha magyar nyelvű műszaki
dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor angol nyelven) átadni. A jótállásra vonatkozó
okmányokon fel kell tüntetni az eszköz gyártási számát, valamint a jótállás kezdőidőpontját és
időtartamát.
67. Eladó köteles legalább az eszközök szállítása előtt 2 munkanappal írásban értesíteni Vevőt a
szállítás időpontjáról. Az értesítésnek tartalmaznia kell az eszköz megnevezését és gyári számát és
a vonalkódot tartalmazó táblázatot nem szerkeszthető (p1: pdf.) és szerkeszthető formátumban (p1.:
.xls/.xlsx) (a továbbiakban; Kin;utcgás). A Kimutatásnak tartalmaznia kell vevő által biztosított
leltárszám, termék megnevezése, gyártói tennékkódot, termék gyári számát, termék vonalkódjának
a számát, tennék hálózati kártyájának hardvercímét. Eladó a szállítást mindaddig nem kezdheti
meg, míg a jelen pont szerinti kimutatást nem küldi meg Vevőnek. A jelen pont szerinti értesítési
kötelezettség elmulasztása nem mentesíti az eladót ajelen fejezetben meghatározott teljesítés alól
és köteles az eszközöket ajelen szerződésben meghatározott határidőre leszállítani.
68. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
—
—

—
—

—

—

—

a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott, adott teljesítéshez tartozó
terméket szállította le,
a leszállított termék nem felel megjelen fejezetben meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideérte Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át annak rendeltetésszerű
használathoz szükséges dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentumok elektronikus
elérési helyét sem,
Eladó nem vagy nem ajelen fejezetben meghatározott előírások szerint helyezte el a terméken
a vonalkódot,
a terniéken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg a Kimutatásban a termékhez rendelt
vonalkóddal.

69. A mennyiségi átvételt követően a minőségi átadás-átvétel során az Eladó, valamint Eladó erre
jogosult képviselője köteles elvégezni az eszközök üzembe helyezését (a továbbiakban
Beüzemelési eljárás) és tesztelését (a). A minőségi átvétel során a Vevő ellenőrzi, hogy Eladó
a jelen szerződésben meghatározott eszközöket szállította-e, az eszköz megfelel-e a jelen
szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feltételeknek, ellenőrzi, hogy az eszközön
elhelyezett vonalkód megfelel-e a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak és az
megegyezik-e az Eladó által átküldött Kimutatásban szereplő vonalkódokkal, illetve, hogy az
Eladó az eszközökkel együtt átadta-e a rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékokat és
dokumentumokat. A beüzemelési eljárás a mennyiségi átadás-átvételt követően történik (Vevő
által meghatározott időpontban). A beüzemelés során Eladó feladata:
-

a teljesítéshez tartozó eszközök üzembe helyezéséhez kapcsolódóan közreműködés/támogatás
Vevő meglévő YSoft SafeQ vagy Primon menedzsment rendszer tartozékainak felszerelésében
és installálásában.

70. A beüzemelési eljárás menetét az Eladó köteles megtervezni. A tesztelés során jegyzőkönyv (a
továbbiakban: jegyzőí’önyv/Beüzemelési jegyzőkönyv) készül. Eladó köteles a tesztelés során
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minden szükséges tájékoztatást megadni a tesztek funkciókkal és azok működésével kapcsolatban,
illetve Vevő erre vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani. A tesztelés soián Vevő a
tesztelt funkciók működését köteles megvizsgálni, annak környezeti kapcsolataival és
integrációival együtt.
71. Sikeres a tesztelés, ha a tesztelés során készült jegyzőkönyvben rögzített, az értékek mindegyike a
meghatározott határértékeken belüli.
72. A minőségi átvétel megtagadásáról, valamint a sikertelen tesztelésről jegyzőkönyvet kell felvenni,
melyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni:
—
—
—
—
—
—
—
—

jegyzőkönyv készítésének helye, ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
átvétellel érintett eszközök legfontosabb adatai,
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
az átvétel megtagadásának indoka,
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.

73. A szállítólevél, a Beüzemelési jegyzőkönyv vonatkozó átadás átvételi jegyzőkönyv aláírását
követően kerül sor a Vevő részére ajelen szerződés VIII. fejezetben meghatározott első Teljesítést
Igazoló Bizonylat kiállítására a jelen szerződésben meghatározott határidőn belül. Amennyiben
bármely, a Teljesítést Igazoló Bizonylat mellékletét Vevő képviselője olyan okból, amelyért az
Eladó felelős, nem hja alá, Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására nem kerülhet sor. A
Beüzemelési jegyzőkönyvben a Felek rögzítik az átadás-átvétel/Beüzemelés időpontját, az
átadott/átvett igazolásokat, dokumentációkat, továbbá az átvétel helyszínét, a Felek jelenlévő
képviselőinek nevét, beosztását és észrevételeit, valamint Vevő kifejezett nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az átadás-átvétel/Beüzemelés sikeres volt-e vagy sem.
—

74. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében biztosított
jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét
tanúsítják, vagy amelyekre ajótállás kiteijed.
75. Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.
76. Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a
késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet tájékoztatni
abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is ismernie kell.
77. 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.

Vételi (opciós) jo~ alapítása, az opció lehívásának szabályai
78. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Vevő javára a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott műszaki paraméterekkel rendelkező opciós mennyiségek
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vonatkozásábanjelen szerződés aláírásával vételi jogot alapíta Ptk. 6:225.~ (1) szakasza alapján,
ajelen szerződés hatálya alatt határozott időtartamra.
‘79. Vevő a fentiek szerinti vételi (opciós) joga alapján a szerződés hatály alatt jogosult vételi jogával
élni és eirnek alapján az eszközök tulajdonjogát megszerezni, amennyiben a vételi jog gyakorlásá
nak ajelen szerződésben rögzített feltételei beállnak.

80.

Amennyiben a Vevő a vételi jog megnyílását követően a vételi jogával élni kíván, abban az esetben
az Eladó felé intézett egyoldalú nyilatkozattal jogosult vételi jogáva’ élni.

81.

Eladó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten, feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ah
hoz, hogy amennyiben a Vevő ajelen szerződésben meghatározott vételi jogával él, abban az eset
ben az opciós jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat kézhezvételétől számított 40 munkanapon
belül köteles ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott eszközöket, a Vevő által le
hívott mennyiségben a Vevő részére szállítani, illetve beszerelni. Az opció alapján az eszközök
szállítására és beüzemelésére ajelen fejezet VII. pontjában foglaltak megfelelően irányadók.

VII.

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS

82.

Eladó adott teljesítéshez tartozó feladatait teljesíti, ha Vevő jelen szerződés 2. számú mellékleté
ben meghatározott, teljesítéshez tartozó eszközöket átvette (szállította), és beüzemelt eszközök
tesztelése sikeres volt.

83.

Eladó a teljesítés teljesítését követően haladéktalanul köteles Vevő, vagy Vevő jelen szerződés
ben meghatározott képviselőjének átadni az adott teljesítéshez tartozó alábbi dokumentumokat:
—

—

84.

jelen szerződés adott teljesítéséhez tartozó 2. számú mellékletében meghatározott eszközök
mennyiségi átvételét igazoló szállítólevelek egy példányát,
a sikeres tesztelést igazoló jegyzőkönyveket,
-

-

Vevő a fenti dokumentumok átvételét követő 5 napon belül köteles kiállítani adott teljesítéshez
tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek mintájátjelen szerződés 3. számú melléklete tar
talmazza). Vevő a teljesítéshez tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megta
gadhatja, amíg Eladó a teljesítéshez tartozó jelen fejezetben meghatározott dokmnentumokat nem
vagy nem teljeskörűen adja át.

85.Vevő képviseletében a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására a szerződésben megnevezett teljesi
tésigazoló személy(ek) jogosult(ak). Amennyiben a Vevő az opció lehívási jogával is él, Úgy lehívá
sonként külön-külön Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására köteles ajelen fejezetben meghatáro
zott feltételek szerint.

VIII.

JÓTÁLLÁS ÉS TÁMOGATÁS
Jótállás

86. Eladó jelen szerződés keretében szállított eszközökre 12 hónap gyártói jótállást és gyártói tá
mogatást vállal. A gyártói támogatás és a jótállás kezdő időpontja a minőségi átadás-átvételi
eljárásának sikeres befejezése, melynek keretében az eszköz beüzemelése is megtörtént.
87.

Eladó szavatol ajelen szerződés keretében szállított eszközök kifogástalan és szerződésszerű mi.
nőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállitott eszközök megfelelnek adott eszközzel szemben
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jelen szerződés L számú mellékletében meghatározott műszaki minimum követelményeknek, to
vábbá, hogyjelen szerződés keretében leszállított eszközök mentesek mindenfajta (technológiai,
anyag, gyártási és egyéb) lubától
88.

—
—

Eladó köteles biztosítani, hogy a Vevő ajótállás keretén belül az általa tapasztalt hibákat, rendel
lenes működést munkanapokon munkaidőben (08;00-17:00 óra között) jelezze az Eladó alábbi
elérhetőségeinek bármelyikén (a továbbiakban: Hibabejelentés):
e-mail; info@csp.hu
telefon; 70/370-5 920
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vevőnek a hibabejelentést 60 percen belül írásban (fa
xon vagy e-mailen) meg kell erősítenie.

89.

A megajánlott hardver eszközökre a bekerülési érték részét képező, teljeskörű 12 hónap kar
bantartási szolgáltatás megajánlása szükséges, beleértve ezen időszakra vonatkozó karbantartás
anyagszükségletét is. A teljes körű karbantartás gyakorisága a megajánlott eszköz gyártói ajánlása
szerint kell, hogy történjen.

90.

A hibabejelentés késedelméből, vagy elmulasztásából eredő következményekért a Vevő felel.

-

91.
—
—
—
—
—
—
—

-

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
meghibásodott termékazonosító adatai (típus, gyári szám),
észlelt hibajelenség leírása,
meghibásodás helyszíne,
annak a helyszínnek a megadása, ahová a csereeszközt kell feladni,
annak a helyszínnek a megadása, ahonnan a meghibásodott eszközt el kell szállítani,
hibabejelentés Vevői azonosítója.

92.

Ajótállás magába foglalja a helyszíni hibajavítást munkanapokon munkaidőben (8-17 óra között).
A bejelentéstől számított 2 munkaórán belül a hibaelhárítás megkezdését, illetve 8 órán belül
azonos típusú csereeszköz biztosítását, amennyiben az eszköz 8 órán belül nemjavítható. A meg
hibásodott- és a csereeszköz szállítása Eladó feladata.

93.

A csereeszközökjótállásárajelen fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. A kicserélt hibás termé
kek az Eladó tulajdonába kerülnek.

94.

Ajótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget így különösen ajavítás
díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget Eladó vi
seli.
—

—

Gyártói támogatás
95.

Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap gyártói támogatást vállal. A
gyártói támogatás kezdete annak az üzembe helyezésnek a sikeres befejezése, melynek keretében
az abban érintett eszköz tesztelése is megtörtént.

96.

Eladó gyártói támogatás keretében közvetlen kapcsolatot biztosít Vevő számára ajelen szerződés
2. számú mellékletében meghatározott termékek gyártójához, melyen keresztül Vevő minden nap
08:00-17:00 óra között a jelen szerződés keretében szállított termékek gyártójánál bejelentheti
azok működésével kapcsolatos problémákat. Eladó a jelen pont szerinti kötelezettsége teljesítése
érdekében adott teljesitéshez tartozó tesztelés befejezéséig megadja Vevőnek azt az elérési utat
(adott esetben a szükséges felhasználói kóddal együtt), mely a gyártói támogatás időtartama alatt
lehetővé teszi a Vevő Számára a teljesítésben érintett eszközök vonatkozásában jelen pont szerinti
szolgáltatások igénybevételét.
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IX.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
Késedelmi, hibásteljesítési és meghiúsulási kötbér

97.

Amennyiben Eladó határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, akkor ez késedelmes
teljesítésnek minősül, Vevő jogosult Eladóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni, Eladó
köteles késedelmi kötbért fizetni.

98.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes munkanap
után:
-a késedelem 1-10. munkanapja alatt napi 0,5%
- a késedelem 10. munkanapjától napi 1 %.

99.

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés nettó értéke. A késedelmi kötbér
maximális mértéke a kötbéralap (nettó ellenérték) 20 %-a.

100. Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi
1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap (nettó ellenérték) 20 %-a.
101. Eladóval szemben érvényesített késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a meghiúsulási
kötbér összegét.
102. Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke nettó érték 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. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a
késedelmi kötbér érvényesítését kizáija.
103. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Eladót megillető díjba a
Kbt. szabályainak betartása mellett beszámítani.
104. Eladó tudomásul veszi, hoy a Vevő a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel —jogosult a
kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem
mentesíti a teljesítés alól.
—

X.

KAPCSOLATTARTÁS

105.

Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni Vevő, illetve Eladó jelen szerződés sze
rinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást írásban értesíteni.
Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és helyette Új
személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötele
sek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való írás
beli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem igényel.

106.
Felek képviseletében ajelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és kizá
rólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos kommu
nikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban meg
határozott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén tekinthető érvényes
nek.
107.
Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi sze
mélyek jogosultak:
Vevő részéről:
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Név: Ferenczy Zoltán
Beosztás: projektmenedzser
Telefon: 06-1-896-31-30, mobil: 0630 5101520
E-mail: ferenczy.zoltanc~nisz.hu
Eladó részéről:
Név: Horváthné Lestyán Edit
Beosztás:
Telefon: 06-1-299-0598
E-mail: lestyan.editc~csp.hu

—
—
—

108.
Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Vevő részéről teljesítés igazolására az
alábbi személy(ek) együttesen jogosultak:

Név: Bogó Viktor
‘Beosztás: Projektmenedzser, Projektmenedzsment igazgatóság
‘Telefon: ±36 1-7957013, mobil: +36304093345
E-mail: bo~o.viktor~nisz.hu

‘Név: Kopcsányi Tibor
‘Beosztás: igazgató, Beszerzési és Logisztikai igazgatóság
Telefon: 36 1 7957029
‘E-mail: kopcsanyi.tibor(~nisz.hu
109.

Felek vállalják, bogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok helyet
tesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

110.

Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: Érte
sítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű niegküldésnek minősül, az
írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.

—
—
—
—

—

111.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

112.

Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
ogliatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.

113.

A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesitettnek
kell tekinteni, ha a cínnett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen,
mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő
ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

XI.

TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
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114. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.
115. Eladó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat nyilvánosságra
hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre került, de az
ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
116. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukrajutott üzleti titkot megőrizni, minden,
bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
117. Eladó Vevő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
118. A szerződés teljesítése során Eladó tudomásárajutott, Vevő kezelésében lévő adatokat szigorúan
bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli, nyilvánosságra nem
hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé, valamint ezeket a
Vevő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja fel.
119. Eladó alkalmazottai és más szerződéses felei felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
120. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, Eladó
kizárólag a Vevő által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja
ki.
121. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén Vevő
jogosult ajelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
XII.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

122. Szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141. @-ban fog
laltak figyelembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
123. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind Vevő, mind Eladó jogosult a szerződéstől azonnali
hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (Eladó, illetőleg Vevő) ajelen szerződésben
meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít,
amely a további együttműködést kizáija.
124. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést— ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Vevő a szerződéssel érin
tett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

—
—
—
—

a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér a 100. pont alapján eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 119-122. pontjaiban foglalt kötelezettség megszegése esetén,
Eladó valamely az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségét, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre
nem teljesíti.
—

—
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125. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
126. Vevő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekin
tetében fennáll a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel, vagy
..

..

Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez va
lamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

127. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a szerződéssze
géssel okozott igazolt kárát.
128. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Eladó
haladéktalanul köteles Vevő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével kapcsola
tosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot itiggetlenül az
adathordozó jellegétől.
129. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Vevő részéről történő felmondása, elállása
a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, il
letve nem korlátozza.

XIII.

VIS MAJOR

130. Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior
eredménye.
131. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely Eladó
érdekjcörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek
különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és
szállítási embargó. A vis maiomak közvetlen összernggésben kell állnia Eladó tevékenységével
és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással, mely összeitiggést Eladónak
írásban igazolnia szükséges.
132. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó
köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis maior esetén, amennyiben a Vevő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű
alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
133. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, Vevőnek jogában áll a Szerződés nem
teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy Eladóhoz erről
írásos értesítést küld. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

XIV.

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

134. Eladónak és 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.
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135. A Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv, a közbeszerzésekró? szóló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
—

—

136. A Jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
137. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról 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.

138. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Budapest,20~...O~

~
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Csebi Gergely
ügyvezető igazg~~~

SEt~

CSP Service ~
1.

U.

1. számú melléklet
Műszaki leírás

~NISZ

NEMZETI INFOKOMMIJNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

A3-as fekete-fehér és színes multifunkciós eszközök beszerzése a
KOFOP- 1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00020 projekt keretében (Nyornat
előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
2015, KMO2O1-14FMNY15 2. rész)
-

Műszaki

specifikáció

18

-

Tartalom
Tartalom
1.

A beszerzés tárgya

20. oldal

2.

Jelenlegi állapot

20. oldal

3.

Általános elvárások

20. oldal

4.

Üzembe helyezéshez Ajánlatkérő biztosítja

20. oldal

5.

Ajánlattevő feladatai

21. oldal

6.

Dokumentációk

21. oldal

7.

Szállítandó eszközökkel kapcsolatos elvárások

21. oldal

8.

Szállítás

24. oldal

9.

Jótállás ás garancia

24. oldal

‚9

1. A beszerzés tárgya
A KKIR3 projekt keretében az Egységes lnfrastruktúrában (El) üzemelő nyomatmenedzsment rendszerek
bővítése a rendszer által felügyelt multifunkciós (MFP) eszközökkel, továbbá 1 éves karbantartási szol
gáltatás. A beszerzés tárgya ezen eszközök szállítása és budapesti helyszíneken történő beüzemelése.
Eszköz
A3 színes MFP
A3 FFMFP

Fix db
35
65

Opció db
10
20

Összesen (fix±opció)
45
85

2. Jelenlegi állapot
Ajánlatkérő az ügyfelei számára nyújtott infokommunikációs szolgáltatások részeként nyomtatási lehe
tőséget is biztosít.
A berendezések biztonságos üzemeltetéséhez és menedzseléséhez Ysoft SafeQ és Primon menedzs
ment rendszert alkalmaz.
A Safeu nyomatmenedzsment rendszer a következő elemekből álL
1. 4 node-os YSoft SafeQS CML szoftver, két telephelyen telepítve, 2 node-os YSoft SafeQS CML
szoftver, két telephelyen telepítve (ebből az éles rendszer 419, a teszt rendszer 10 licencet
használ fel, ezen felül korlátlan számú lokális nyomtató /fizikai és virtuális egyaránt! felügye
letét biztosítja)
2. YSoft beágyazott terminál szoftver, 429 multifunkcionális eszközön telepítve
3. YSoft USB CR v2 ASK FSK 125 kHz kártyaolvasók, 429 multifunkcionális eszközön telepítve
A Primon nyomatmenedzsment rendszert több telephelyen, különböző gyártmányú eszközök esetében
alkalmazza Ajánlatkérő mind extended, mind embedded terminál, valamint softkliensek használatával.
A beszerzéssel Ajánlatkérő célja a fentiekben leírt nyomatmenedzsment rendszerek kiegészítése és za
vartalan működésének biztosítása országosan.

3. Általános elvárások
Ajánlatkérő jelen eljárástól függetlenül, külön beszerzés keretében vásárolja meg az MFP eszközök
üzembe helyezésekor telepítendő nyomatmenedzsment rendszer licenceit, és a rendszerbe illesztéshez
szükséges eszközöket. A jelen beszerzés keretében szállítandó eszközöknek Ajánlatkérő nyomatme
nedzsment rendszeréhez (Primon vagy SafeQ3 történő illesztésében, a kártyaolvasóknak az eszközhöz
csatlakoztatásában való közreműködés Ajánlattevő feladata.
A megajánlandó színes és fekete-fehér eszközöknek egy gyártótól kell származniuk a homogén környe
zet megvalósítása érdekében.
Az Új eszközökkel szemben támasztott általános elvárás a jelenlegi El infrastruktúrában üzemelő rend
szerrel való szoros platform és szolgáltatás szintű együttműködés. A rendszerbe bekerülő eszközökteljes
mértékben működjenek együtt a meglévő rendszerrel Elvárás az eszközök a Primon vagy a Safeu nyo
matmenedzsment rendszerhez illesztésének lehetősége embedded módon, valamint a felhasználói azo
nosítást követően a nyomtatási munkák kiválasztásának és törlésének lehetősége.

4. Üzembe helyezéshez Ajánlatkérő biztosítja
o
o

Az elektromos-és informatikai hálózati végpontokat az üzembe helyezés helyszínein
Az egyedi azonosító címkéket Ajánlatkérő eszkozgazdalkodas@nisz.hu email címre küldött írás
beli kérelmét követő legkésőbb három munkanapon belül, 1135 Budapest, Csata utca 8. cím alatt
adja átAjánlattevő részére
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Ütemezést az MFP-k kiszállításáról, üzembehelyezéséről (kihelyezés előtt 5 munkanappal)

5. Ajánlattevő feladatai
Ajánlattevő feladata a termék Ajánlatkérőnél történő nyilvántartásba vételéhez és nyilvántartá
sához szükséges egyedi azonosító címke elhelyezése a terméken, Eladónak a terméken az azono
sító címké(ke)t Ajánlatkérővel történt előzetesen egyeztetett módon: jól látható helyen (p1. 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 azonosító címkéket az Ajánlatkérő biz
tosítja Ajánlattevő kérésére legkorábban a szerződés hatályba lépésétől számított 5. munkanap
tól,
Az Ajánlattevő a szállítást 2 munkanappal megelőzően köteles a szállítandó termékekről készült
kimutatást az Ajánlatkérő részére elektronikusan szerkeszthető formátumban .xls/.xlsx megküldeni. A kimutatásnak tartalmaznia kell a szállítandó termékekre vonatkozó alábbi adatokat:
Ajánlatkérő által biztosított leltárszám,
Ajánlatkérő által biztosított azonosító,
termék megnevezése
gyártói termékkód
termék gyári száma
termék vonalkódjának száma, amennyiben ez különbözik a gyári számtól
termék hálózati kártyájának hardvercíme (MAC address)
A kijelölt telepítési helyszíneken az eszközök beüzemelése, kalibrálása, tesztelése az ajánlatkérő
vel együttműködve.
A Safeu vagy Primon nyomatmendzsment rendszer azonosító eszközeinek (p1. kártyaolvasó) fel
szereléséhez, valamint a rendszerhez történő illesztéshez szükséges helyszíni támogatás.

o

o

-

o
o
o
o
o
o
o
o

o

-

6. Dokumentációk
Az ajánlattevő a szállított eszközökkel kapcsolatban az alábbi dokumentumokat köteles biztosítani a
szerződés teljesítése során:
o

MFP felhasználói kézikönyv és adminisztrátori dokumentációk
o Felhasználói kézikönyvnek tartalmaznia kell az MFP eszköz működésével kapcsolatos infor
mációkat magyar nyelven.
o Az adminisztrátori dokumentációnak tartalmaznia kell a rendszerüzemeltetéshez szüksé
ges részletes technikai dokumentációkat magyar, vagy angol nyelven.
o A felhasználói és adminisztrátori dokumentációnak nem feltétlenül kell két külön doku
mentumként jelentkeznie.

7. Szállítandó eszközökkel kapcsolatos elvárások
A kritériumoknak megfelelő eszközök egy hálózatba integráltan fognak működni. Üzemeltetés szem
pontjából helyszínenként több kategóriájú készülék kerül elhelyezésre, egy felhasználó több típusú
eszközt használhat.

Színes A3-as multifunkcionális eszköz
Az elvárt minimum követelmények:
21

A nyomtató specifikációja:
o
Meghatározás: színes multifunkciós készülék
o
Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó
Nyomtató
o
Lapméret: minimum A5-A4-A3, egyedi papírméretek
o
Technológia: Elektrosztatikus (színes)
o
Felbontás: minimum 1200x1200 dpi
• Sebesség: minimum 35 lap/perc színes-fekete A4
o
Sebesség: minimum 15 lap/perc színes-fekete A3
• Bemelegedési idő: maximum 30 másodperc
o
Képességek: kétoldalas nyomtatás
o
Duplex egység: automata kétoldalas nyomtatás és szkennelés
o
Duplex sebesség: minimum 25 oldal/perc színes-fekete A4
o
Támogatott oldalleíró nyelvek: PCL, PostScript 3
Fénymásoló
o
Felbontás: minimum 600x600 dpi
o
Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5->A3, A3->A5
• Sebesség: minimum 25 lap/perc színes, fekete-fehérA4
Lapolvasó
o
Felbontás: minimum 600x600 dpi
o
Sebesség: minimum 50 oldal/perc sebesség színes-fekete A4, 300x300 DPI
a
Lapméret: minimum A3
o
Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés AD felhasználó azonosítással (Scan-to-Mail),
FTP szerverre szkennelés (Scan-to-FTP), lokális USB-re szkennelés, hálózati mappába
szkennelés (Scan-to-SMB) AD felhasználó azonosítással
a
Fájlformátumok: JPEG, TIFF, XPS, PDF, titkosított PDF
o
Címjegyzék: egyedi + csoportos, LDAP szerver támogatás, AD támogatás
o
ADF kapacitás: minimum 100 lap, kétoldalas ADF
Illeszthetőség
o
Szoftver: Win 7 (32/64 bit), Win 8 (32/64 bit), Win 8.1 (32/64), Win 10 (32/64 bit), Win
server 2008 (32/64 bit)? Win server 2008R2, Win server 2012/2012 R2, Mac OSX, Linux
Egyéb paraméterek:
o
Rendszertárolóegység és adatbiztonság: Akkora tárolóegység (memória vagy HDD) bizto
sítása, 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 ütemezett biztonságos törlési,
vagy felülírási funkció szükséges.
o
Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerrel együtt
kell tudnia működni, a működéshez elegendő memóriával kell rendelkeznie.
o
Adatbiztonság: lP cím szűrés és port blokkolás
o
Interfész: 10/100/1000 Ethernet; USB 2.0
o
Papírkapacitás: alapkiépítésben minimum 2000 lap (A4 és A3)
o
Kézi adagoló: minimum 100 lap
o
Havi terhelhetőség: minimum 15.000 A4 lap
• Kijelző: magyar nyelvű, beépített, érintő kijelző, döntött vagy dönthető, min 7” méretű
o
Központi napiógyűjtés SNMP alapú támogatása
o Automatizált számlálóállás küldés
o Kellékanyag fogyás jelentés
o Hibabejelentés (p1.: papírelakadás)
o
Induló festékkészlet: teljes értékű festékkészlet

•

Az eszköz kialakításának a földön történő tárolhatóságot támogatnia, kisebb távolságon
belül történő mozgatást biztosítania kell (gépasztal jelleg)

Funkcionális kiegészítők
• Beépíthető tűző finisher bővíthetőségi lehetőség
o
Az eszköz további kazettákkal legalább 2.000 lap kapacitásig bővíthető legyen
• Belső fax modul bővítési lehetőség

Fekete-fehér A3-as multifunkelonális eszköz
Az elvárt minimum követelmények:
A nyomtató specifikációla:
o
Meghatározás: fekete-fehér multifunkciós készülék
• Funkciók: nyomtató, fénymásoló, lapolvasó
Nyomtató
o
Lapméret: minimum A5-A4-A3, egyedi papírméretek
o
Technológia: Elektrosztatikus
o
Felbontás: minimum 1200x1200 dpi
• Sebesség: minimum 35 lap/perc fekete-fehér A4
o
Sebesség: minimum 15 lap/perc fekete-fehér A3
o
Bemelegedési idő: maximum 30 másodperc
o
Képességek: kétoldalas nyomtatás
o
Duplex egység: automata két oldalas nyomtatás és szkennelés
o
Duplex sebesség: minimum 30 oldal/perc fekete-fehér A4
o
Támogatott lapleíró nyelvek: PCL, PostScript 3
Fénymásoló
o
Felbontás: minimum 600x600 dpi
o
Kicsinyítés / nagyítás: legalább A5-M3, A3->A5
o
Sebesség: minimum 35 lap/perc fekete-fehér A4
Lapolvasó
o
Felbontás: minimum 600x600 dpi
o
Sebesség: minimum SO oldal/perc sebesség színes-fekete A4, 300x300 DPI
a
Lapméret: minimum A3
o
Beolvasási módok: e-mail címre szkennelés AD felhasználó azonosítással (Scan-to-Mail),
FTP szerverre szkennelés (Scan-to-FTP), lokális USB-re szkennelés, hálózati mappába
szkennelés (Scan-to-SMB) AD felhasználó azonosítással
o
Fájlformátumok: JPEG, TIFF, XPS, PDF, titkosított PDF
o
Címjegyzék: egyedi + csoportos, LDAP szerver támogatás, AD támogatás
o
ADF kapacitás: minimum 100 lap, kétoldalas ADF
Illeszthetőség
• Szoftver: Win 7 (32/64 bit), Win 8 (32/64 bit), Win 8.1 (32/64), Win 10 (32/64 bit), Win
server 2008 (32/64 bit), Win server 2008R2, Win server 2012/2012 R2, Mac OSX, Linux
Egyéb paraméterek:
o
Rendszer tárolóegység és adatbiztonság: Akkora tárolóegység (memória vagy HDD) bizto
sítása, amely 600x600 dpi natív felbontás esetében szkenneléskor legalább 1.000 A4-es
oldal PDF formátumú tárolását teszi lehetővé. Amennyiben a funkció merevlemez beépí
tését igényli, a tárolt adatok védelme (titkosítása) érdekében ütemezett biztonságos tör
lési, vagy felülírási funkció szükséges.
o
Rendszer memória: Az eszköznek az üzemelő nyomatmenedzsment rendszerrel együtt
kell tudnia működni, a működéshez elegendő memóriával kell rendelkeznie.
23

o
o

•
•
a
o

•
o

o

Funkcionális
o
o

Adatbiztonság: IP cím szűrés és port biokkolás
Interfész: 10/10011000 Ethernet; USB 2.0
Papírkapacitás: alapkiépítésben minimum 2000 lap (A4 és A3)
Kézi adagoló: minimum 50 lap
Kijelző: magyar nyelvű, beépített, érintő kijelző, döntött vagy dönthető, min 7” méretű
Központi naplógyűjtés 5NMP alapú támogatása
o Automatizált számlálóállás küldés
o Kellékanyag fogyás jelentés
o Hibabejelentés (p1.: papírelakadás)
Havi terhelhetőség: minimum 15.000 A4 lap
Az eszköz kialakításának a földön történő tárolhatóságot támogatnia, kisebb távolságon
belül történő mozgatást biztosítania kell (gépasztal jelleg)
Induló festékkészlet: teljes értékű festékkészlet
kiegészítők
Beépíthető tűző finisher bővíthetőségi lehetőség
Belső fax modul bővítési lehetőség

8. Szállítás
Az MFP eszközök budapesti helyszíneken kerülnek üzembe helyezésre.
A termékek kiszállításának és üzembe helyezésének időpontjait Ajánlatkérő határozza meg. Ajánlatkérő
adott termék kiszállítása előtt legkésőbb 5 munkanappal tájékoztatja Ajánlattevőt 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 1.0 eszköz kiszállítására és üzembe helyezésére kerülhet
sor.
-

-

-

Az utolsó szállítás és üzembehelyezés időpontja a szerződés aláírásától számítva nem haladhatja meg a
90 munkanapot, de legkésőbb 2018. november 30-át

9. Jótállás és garancia
A hardver eszközökkel kapcsolatos jótállási feltételek:
A megajánlott eszközök minimum 1 év teljes körű jótállással kell, hogy rendelkezzenek, mely magába
foglalja a helyszíni hibajavítást munkaidőben (8-17 óra között) a bejelentéstől számított munkaidőben
történő 2 órán belüli hibaelhárítás megkezdését (8 órán belül azonos típusú csereeszköz biztosítását,
amennyiben az eszköz 8 órán belül nem javítható).
H a rdve rka rba nta rtás:
A megajánlott hardver eszközökre a bekerülési érték részét képező, teljeskörű -12 hónap karbantartási
szolgáltatás megajánlása szükséges, beleértve a karbantartás anyagszükségietét is. Ateljes körű karban
tartás gyakorisága a megajánlott eszköz gyártói ajánlása szerint kell, hogy történjen.
-
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2. számú me1Iék~et a

.

nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, ára

.

KEF kod Termekazonosito
.

.

.

Termék (szolgáltatás) megnevezese, jotallás idotartama (12 honap)
....

.

..

.

Mennyiség,
mennyisegi
egyseg(db)
.

.

.

.

.

.

.

Netto egysegar
(Ft! db)

..

.

Netto osszara (Ft)

Fix mennyiség 35 darab A3 színes MFP
A7R0027

Konica Minolta bizhub C258

35

76 129,00

2 664 5 15,00

AQUGOI S

35

130 541,00

4 568 935,00

AS5GWY2

Installation upgrade kit bizhub c368
(csak_alaptermekkel_rendelheto)
DF-704 Dual scan document feeder

35

81 646,00

2 857 610,00

A2XMWYD

PC-210 Gépasztal 2 db papírkazetta

35

54 462,00

1 906 170,00

UK-21 1 I-Option Upgrade Kit
Karbantartás (Irodatechnika)

35
35

4 222,00
8 000,00

147 770,00
280 000,00

9967004026
Karb

Fix mennyiség 65 darab A3fekete-fehér MFP
AA6W027

Konica Minolta bizhub 308e

65

73 0 15,00

4 745 975,00

AOUGO26

Installation upgrade kit bizhub 368e
(csak alaptermekkel rendeiheto)

65

115 611,00

7 514 715,00

A87RWY1

DF-629 Reverse document feeder

65

49 690,00

3 229 850,00

A2XMWYD

PC-210 Gépasztal 2db papírkazetta

65

54 462,00

3 540 030,00

9967004026
Karb

UK-21 I I-Option Upgrade Kit
Karbantartás (Irodatechnika)

65
65

4 222,00
8 000,00

274 430,00
520 000,00

Mindösszesen:

A7R0027
A0UG018
A8SGWY2
A2XMWYD
9967004026
Karb
AA6W027
AOUGO26
A87RWY1
A2XMWYD
9967004026
Karb

32 250 000,00

Opciós mennyiség 10 darab AS színes MFP
Konica Minolta bizhub C258
10
76 129,00

761 290,00

Installation upgrade kit bizhub c368
10
130 541,00
(csak_alaptermekkel_rendelheto)
DF-704 Dual scan document feeder
10
81 646,00
PC-210 Gépasztal 2db papírkazetta
10
54 462,00
UK-2 11 I-Option Upgrade Kit
10
4 222,00
Karbantartás (Irodatechnika)
10
8 000,00
Opciós mennyiség 20 darab AS fekete-fehér MFP
Konica Minolta bizhub 308e
20
73 0 15,00

1 305 4 10,00

Installation upgrade kit bizhub 368e
(csak_alaptermekkel_rendeiheto)
DF-629 Reverse document feeder
PC-210 Gépasztal 2 db papirkazetta
UK-2 11 I-Option Upgrade Kit
Karbantartás (Irodatechnika)
Mindösszesen:

25

816 460,00
544 620,00
42 220,00
80 000,00
1 460 300,00

20

115611,00

2 312 220,00

20
20
20
20

49 690,00
54 462,00
4 222,00
8 000,00

993 800,00
1 089 240,00
84 440,00
160 000,00
9 650 000,00
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3. számú melléklet
MIE-’75913/5

EJ~~IgI~f~MuNIKÁcIÓs
Teljesítést Igazoló Bizonylat
Készült

Hely:

Dátum:

)

Jelen vannak:
Eladó! Szállító cég neve:

CSP Service Kft.

Megrendelő:
NISZ Nemzeti Infokon~rnunikációs Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársa
ság
Termék/szolgáltatás megnevezése:

Képviselő neve, beosztása:
Képviselője] neve, beosztása:
(ezen TIB aláírói a)

Képviselője2 neve, beosztása:
(ezen TIB jóváhagyója)

Szerződés tárgya:
Szerződés száma:

Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, bogy a Eladó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telephe
lyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A teljesítést igazoló,
dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősí
tés, más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesí
tés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a telje
sítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Eladó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

I

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:
a szerződésben meghatározott e~éb devizában

J

Devizanem:

Az elfogadott teljesítésből visszatartott (jóteljesítési) garancia Ft:

Ették:

I

Esedékessége
(dátum):

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője I
Megrendelő képviselője2

Ph

Ph

26

4. számú melléklet
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NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MIE-75910/A/5
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően) CSP SERVICE Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): CSP Service
Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlá- Kft.
tolt Felelősségui Társaság:
Cé~ie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
Szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-164983
Adószám: 10732456-2-41
Uniós adószám:HU10732456
Kapcsolattartó adatai
Név: Horvátlmé Lestyán Edit
Beosztás:
Telefonszám: 70/370-5920
E-mail cím:info®csp.hu
Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):.Magyarorrszág, 1131, Budapest, Dolmány u. 26.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székbelytöl (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányüószám, város, utca, házszám): Magyarorrszág, 1131, Budapest, Dolmány u.
26.
Cégnév:CSP Service Kft.
Számlázási Cím (ország, irányítászám, város, utca, házszám): Magyarorrszág, 1131, Budapest, Dolmány u. 26.
Szám]avezető bank
Neve: Unicredit Hungary Zrt.
Bankszámla száma: 10918001-00000084-65860003

Bankszámla devizaneme: HUF

Kulonos adozasra vonatkozó rnformaciok (adozasi a vonatkozo torvenyek alapjan az in elevans sorban
NEM-e: kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti elszámolás [áfa Önszámlázás [áfa tv. 169.*,(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]:
tv. XV.-XVII. fejezet, 169.~p,qj]:
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]:
Milyen tevékenység alapján:

Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Feje- Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
zet]:
VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:

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

CSP SERVICE KR.

Cégszerű aláírás

Csébi GergeL~3.1 budapest Dofmáfly U. 26
CSP Service Kft. Teli a& 299-0598

PH
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