Szerződés nyilvántar~si száiw. ~

~

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (KEF azonosító: 20030, székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cg.: Cg. 01-10041633, Adószám: 10585560-2-44, képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint vevő (a további
akban: Vevő),

másrészről a BRAVOCOPY Szolgáltató és Kereskedelmi KR (KEF azonosító: 200179, székhely:1 145
Budapest, Ujvilág u. 50-52.,céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi törvényszék Cégbírósága Cg.:
01-09-683967, adószám: 11933007-2-42, képviseli: Kocsis László ügyvezető), és
a BRAVONET Kft. (KEF azonosító: 200519, székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., céget nyilván
tartó cégbíróság neve: Fővárosi törvényszék Cégbírósága Cg.: 01-09-977241, adószám: 23768569-2-42,
képviseli: Gasztonyi Gábor ügyvezető) mint eladó (a továbbiakban: Eladó)
között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen ás napon az alábbi feltételekkel.

l.A szerződés létrejöttének előzménye
A 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
ás önlcént csatlakozó intézmények részére „Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgál
tatások teljesítése 2015” tárgyban a 2. rész vonatkozásában (Altalános Multifunkciós eszközök és ere
deti kellékanyagok I.) a keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és Eladó kö
zött keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).
-

KM
KM
KM
KM

azonosítószárna: KMO2O5FMNY1 S
aláirásának dátuma: 2016. december 05.
időbeli hatálya: 2020. december 05.
kcretösszege: 1 600 000 000 forint ± ÁFA

2.A szerződés tárgya
2.1

Ajelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő a bivatkozott
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre’. A jelen
szerződés alapján Vevő megrendeli és megveszi, az Eladó pedig eladja és leszállítja a jelen szerző
dés I. számú mellékletben meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő, jelen szerződés 2.
számú mellékletének I. pontjában nevesített termékeket (fix rész).
—

—

2.2

Jelen szerződés tárgyát képezik opcionálisan továbbá a jelen szerződés 2. számú mellékletének II.
pontjában meghatározott eszközök (opció). Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletének II. pont
jában meghatározott opciói 2019. szeptember 5-ig Eladóhoz intézett, cégszerűen aláírt egyedi meg
rendeléssel egy vagy több részletben hívhatja Ia.

A közbeszerzési eljárás tárgya.,, Alu/t jjimkciós es:kö:ök s:ál/í;ása Új Kormánvab/akok kialakításához meg/érő Konnánvabla
kok bó\’ítéséhe: (Nyoma! előállító es:kö:ölc szállítása és kapcsolódó s:olgákatások teljesítése - 20/5. KA10201-I4FAÍNYI5 — 2.
rés:)’

2.3

Az opció lehívására vonatkozó egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaz
nia:
megrendelt eszközök megnevezése (KEF kód, termék megnevezése) ós mennyisége,
a teljesítés határideje (figyelemmel ajelen szerződés 3.2 pontjában foglaltakra),
a teljesítés helye (figyelemmel a Jelen szerződés 4.2 pontjában foglaltakra),
az egyedi megrendelés értéke (Jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott egységárak alapján).
Az egyedi megrendelés teljesítésére egyebekben a jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
-

-

2.4

Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szerződés 2. számú mellékletének II. pontjában
meghatározott opciót ne vagy nem teljes mértékben hívja le a 2.2 pontban meghatározott időpontig.
Eladó Jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Vevővel szemben semmilyen jogcímen
kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletének
II. pontjában meghatározott opciót nem vagy nem teljes egészében hívja le. Vevő az opció rendel
kezésre tartásáért külön díjat nem fizet.

2.5

A jelen szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást a Bravocopy Kit (cégnév) teljesí
ti.

3.

A szerződés teljesítési határideje

3.1

Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott termékeket jelen szerző
dés aláirásától számított 30 napon belül köteles leszállítani és Vevőnek átadni.

3.2

Opcióból történő lehívás esetén Eladó az egyedi megrendelésben meghatározott határidőn belül
köteles a megrendelt termékeket leszállítani és Vevőnek átadni azzal, hogy Vevő a teljesítési határ
időt nem határozhatja meg az egyedi megrendelés kibocsátását követő 30 napnál rövidebb időtar
tamban.

3.3

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

4.

A teljesítés helye

4.1

Eladónak a jelen szerződés 2. számú nmellékletének I. pontjában meghatározott termékeket Vevő
által kijelölt budapesti helyszínekre kell leszállítania. A teljesítési helyeket Vevő jelen szerződés
aláírását követő 10. napig megadja Eladónak.

4.2

Opeióból történő lehívás esetén a teljesítés helyét, mely kizárólag budapesti helyszín lehet Vevő az
egyedi megrendelésben adja meg.

5.

A fizetendő ellenérték

5.1

A jelen szerződés keretében szállítandó termékek egységárát, árát a jelen szerződés 2. számú mel
léklete tartahnazza.

5.2

A jelen szerződés értéke: 17.600.000,- Ft +közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz tizenhétmillió
hatszázezer Forint + közbeszerzési díj+ általános forgalmi adó, melyből
a fix rész értéke:l4.0S0.000,- Ft +közbeszerzési díj + ÁFA, azaz tizemiégyinillió-nyolcvanezer
Forint + közbeszerzési díj+ általános forgalmi adó
-
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-

az opció értéke: 3.520.000,- Ft +közbeszerzési díj ± ÁFA, azaz hárommillió-ötszázhúszezer fo
rint ± közbeszerzési díj+ általános forgalmi adó

5.3

Az 5.2 pontban meghatározott nettó ár tartalmazza különösen a termékek behozatalával, forgalom
ba hozatalával kapcsolatban felmerülő költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a szállítás, a
csomagolás, a termékek vonalkódozásának valamint a jótállásának 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% + AEA. A köz
beszerzési díjat Vevő az Eladón keresztül fizeti meg Beszerző részére’

5.4

Az 5.2 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások ellentételezé
sét, amelyek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónál felmerülnek. Eladót az 5.2 pont
ban rögzített ellenértéken túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés telje
sítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg’ A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés
időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

6.

Fizetési feltételek

6.1

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

6.2

Eladó adott számlához tartozó díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésé
ben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amit Eladó a Vevő által aláírt, adott
számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követő 15 napon belülál
lít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó jelen szerződés teljesítése során a fix rész teljesíté
séért egy számla, míg opcióból történő lehívás esetén lehívásonként (egyedi megrendelésenként)
egy számla benyújtására jogosult. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhet
nek.

6.3

A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, adott szám
lához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat. Amennyiben a Vevő kifogást emel a benyújtott számlá
val kapcsolatban, úgy a számlát annak 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 postafiók címére
(1389 Budapest, Pf. 133’) kell megküldenie.

6.5

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek, nyújtott szolgáltatások megnevezése,
VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződésszámot
valamint fizetési határidőként a 30 napot,
b) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
c) a számlán fel kell tüntetni a „számla” 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. ~ (I) és (6) bekezdései valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdése előírásaival
összhangban a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek köz
ponti iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje.

6.7

Eladó a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

.‚
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6.8

Eladó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összeüiggésben olyan költségeket, me
lyek a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.9

Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot fizet az
Eladónak.

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 szerződésben szabályo
zott okból nem fogadható be.
—

—

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

7.Teljesítés módja
7.1

Eladó az eszközöket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban,
vonalkóddal ellátva köteles leszállítani. Eladó köteles az eszközöket úgy csomagolni, hogy azokat a
szállítás során semmilyen sérülés ne érje.

7.2

Eladó valamennyi eszközhöz köteles annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
tartozékot (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 valamennyi dokumentumot,
így különösen kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozataira és a jótállásra vonatkozó ok
mányokat, valamint műszaki leírást. Ajótállásra vonatkozó okmányokon fel kell tüntetni az eszköz
gyártási számát valamint ajótállás időtartamát.

7.4

Eladónak a 7.3 pontban meghatározottakon kívül a fix rész szállítását megelőző harmadik munkanapig át kell adnia vagy elektronikusan elérhetővé kell tennie Vevő részére eszköztípusonként 1 db
driver telepítő készletet és I db magyar nyelvű műszaki dokumentációt. Amennyiben magyar nyel
vű műszaki dokumentáció nem érhető el, úgy angol nyelvű is elfogadható. Az átvételről Vevő átvé
teli elismervényt állít ki.

7.5

Eladó feladata az eszközök Vevőnél to~~rténő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi azonosító
címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken valamint azok csomagolásán. Eladónak
a termékeken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie, hogy azok
üzemszerű működést ne zavarja és a tennékeken elhelyezett egyéb azonosító jelzés(eke)t ne takarja
Ic.

7.6

Eladónak Vevő eszkozgazdalkodas~nisz.hu e-mail címén kell a vonalkódokat igényelnie az aláb
biak szerint:
a fix részhez tartozó termékek esetében: jelen szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül,
opcióból történő leliívás esetében: az egyedi megrendelés kibocsátását követő 3 munkanapon
belül.
Vevő a vonalkódok igénylésére vonatkozó e-mail átvételét követő 3 munkanapon belül átadja El
adónak a vonalkódokat a 1135 Budapest, Csata utca S. cím alatt.
-
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7.7

Eladó köteles legalább a termék szállítása előtt három munkanappal írásban értesíteni Vevő 14. a)
pont szerinti képviselőjét a szállítás időpontjáról. Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén
Vevő a leszállított termék tényleges átvételét a leszállítást követő negyedik munkanapon kezdi
meg. A szállítás és az átvétel közötti időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére
Vevő gondoskodik.

7.8

Eladó a 7.7 pont szerinti értesítéssel egyidejűleg köteles Vevő részére elektronikusan, szerkeszthető
formátumban (.xlsf’xlsx) megküldeni a szállítandó termékekről készült kimutatást, melynek vala
mennyi termék vonatkozásában az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
termék megnevezése
gyártói termékkód
termék gyári száma
termék vonalkódjának száma
termék hálózati kártyájának hardvereíme (MAC address).
-

-

7.9
-

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

7.10 Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul Írásban értesítenie kell a
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól abban az esetben is, ha megíté
lése szerint az akadályt Vevőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés meg
küldése nem zárja Id jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.
7.11 Amennyiben jelen szerződés teljesítés során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy
késlelteti Vevő megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót hala
déktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Eladónak közlés nélkül
is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme
Eladó egyidejű késedelmét kizárja.
7.12 Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbeszer
zési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe.
7.13 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 alvállalkozó bevonása), ak
kor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. ~ (2)-(4) bekezdésének valamint a KM ren
delkezéseit kell alkalmazni.
7.14 Eladó felelősséget vállal, hogy ajelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállal
kozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség jelen szer
ződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irányába terheli’
—

—

7.15 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára inegismerhetővé
tenni és a Kbt. 125. ~ (5) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíteni.
7.16 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatairól dokumen
tumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

8.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

8.1.

Vevő a jelen szerződés keretében leszállított termékeket átadás-átvételi eljárás keretében veszi át a
teljesítés helyén hétfőtől-csütörtökig 8:00-14:00 óra között, pénteken 3:00-12:00 óra között.
S

Amennyiben Eladó az előzőekben meghatározott időszak letelte után szállítja le a termékeket, Ve
vő azok átvételét a következő munkanapon 8:00 órakor kezdi meg. A szállítás ás az átvétel közötti
időben a termék(ek) őrzéséről Eladó költségére és veszélyére Vevő gondoskodik. Az átadásátvételi eljárás mennyiségi átadás-átvételből áll.
8.2.

Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon ajelen szerződés 7.8 pontja
szerinti kimutatást. Az átvétel megkezdésének feltétele az előzőekben meghatározott papír alapú
dokumentum átadása.

8.3

Az 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
le,
a termék megfelel-e jelen szerződés 7.1 pontjában valamint 1. számú mellékletében adott
termékkel szemben meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi
tartozékot (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is) átadta-;
Eladó a termékkel együtt annak rendeltetésszerű használatához szükséges dokumentumokat
teljeskörűen átadta-e,
a terméken ás annak esomagolásán 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 termékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

-

-

-

-

-

8.4

Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének valamint
jelen szerződés azonosító számának) aláírásával igazolja.

8.5

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 inellékletének I. pontjában meghatározott terméket
szállította le,
a termék nem felel meg jelen szerződés 7.1 pontjában és/vagy a jelen szerződés I. számú
mellékletében adott termékkel szemben meghatározott előírásoknak,
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen adta át amiak rendeltetésszerű
használatához szükséges tartozékokat (ideértve Vevő által előírt tartozékokat is),
Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljeskörűen átadta át annak rendeltetésszerű
használatához szükséges dolcunientumokat,
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 kimutatásban a tennékhez rendelt vonalkóddal.
-

-

-

-

-

-

-

8.6

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

-
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8.7

Az átvétel megtagadása esetén Eladónak az át nem vett termék helyett új eszközt kell szállítania,
melynek átvételére a 8.1-8.6 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8.8

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

9

Teljesítésigazolás

9.1

Eladó Jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott feladatait (fix részhez tartozó termékek szállítá
sa) teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú mellékletének I. pontjában meghatározott valamennyi
termék átadás-átvétele sikeresen lezárult.

9.2

Eladó a fix rész teljesítését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles
átadni Vevő jelen szerződés 14.2 pontja szerinti képviselőjének a jelen szerződés 7.4 pontjában
meghatározottak átadását igazoló vevői nyilatkozato(ka)t, valamint a jelen szerződés 2. számú mel
lékletének L pontjában meghatározott termékek átvételét igazoló szállítólevél(ek) egy-egy példá
nyát. Ezen dokumentumok átvételét követő 5 napon belül, Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bi
zonylatot (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).

9.3

Opcióból történő lehívás esetén Eladó az egyedi megrendelést teljesíti, ha az azzal megrendelt va
lamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul, de
legkésőbb 5 munkanapon belül köteles átadni Vevő jelen szerződés 14.2 pontja szerinti képviselő
jének az egyedi megrendeléssel megrendelt termékek átvételét igazoló szállítólevél(ek) egy-egy
példányát, melyek átvételét követő 5 napon belül, Vevő kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot
(melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmazza).

9.4

Vevő adott teljesítéshez tartozó 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 a jelen szerződés 3.1 pontjában (fix rész eseté
ben) vagy az egyedi megrendelésben (opcióból történő lehívás esetén) meghatározott teljesítési ha
táridő lejártáig adott határidőhöz tartozó termékek átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, El
adó az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, vagy hibás teljesítés) függően késedelmi
vagy hibás teljesítési 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 késedelmi 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 tel
jesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett termék(ek) nettó értéke.

10.4 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mérté
ke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsulínak tekintendő, amennyiben
Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Ve
vő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése
a késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
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10.5 Eladó az egyedi megrendelés meghiúsulása esetén (opcióból történő lehívás esetében) meghiúsulási
kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke az egyedi megrendelés nettó értékének 25 %-a. Az
egyedi megrendelés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése
miatt az egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondja, vagy Vevő az egyedi megrendeléstől
Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése az egyedi megrende
léshez tartozó késedelmi és a hibás teljesítési kötbér érvényesítését kizárja.
10.6 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
10.7 Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Eladót megillető díjba
beszámítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.
10.8 Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a
kötbért meghaladó kárainak érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem me
netesíti a teljesítés alól.
—
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—

Jótállás, garanciális körébe tartozó hibajavítás

11.1 Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre 12 hónap teljes körű jótállást vállal. A jótál
lási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.
11.2 Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és szerződéssze
rű minőségéért. Eladó garantálja, hogy a leszállított termékek mentesek mindenfajta (tecbnológiai,
anyag, gyártási és egyéb) hibától valamint megfelelnek jelen szerződés 1. számú mellékletében
adott termékkel szemben meghatározott műszaki minimumkövetelményeknek.
11.3 Vevő hibabejelentését munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között Eladó alábbi elérhetöségeinek
valamelyikén teheti meg:
Fax szám: 061-469-6999
E-mail cím: hibabe~bravocopy.hu
Telefonszám: 061-469-6931
Telefonon történő hibabejelentés esetén Vcvőnek a hibabejelentését 60 percen belül írásban (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 hibabejelcntést követő 4 munkaórán belül meg kell kezdenie a hiba javítását a meghi
básodás helyszínén. Amennyiben a hiba 36 órán belül nem javítható, Eladó köteles a meghibáso
dott eszközt javításra elszállítani és a meghibásodott eszköz helyett olyan cscreeszközt biztosítani a
hibajavítás időtartamára, amely minimum azonos műszaki paraméterekkel és felszereltséggel ren
delkezik, mint a javításra elszállított eszköz.
11.6 Amennyiben a termék a hibabcjelentéstől számított 15 munkanapon belül nem javítható. Eladó 5
inunkanapon belül köteles a meghibásodott termék helyett új terméket adni Vcvőnek. Az új készü
lék műszaki paramétereinek minimum meg kell egyezniük a meghibásodás nuatt lecserélt eszköz
paramétereivel. Az új eszköz jótáHására jelen (11.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
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11.7 A megjavított eszközt Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek keretében meggyőződik
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 tar
talmaznia:
a megjavított termék azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), vagy azon termék
azonosító adatai (típus, gyári szám, vonalkód szám), amely helyett új termék kerül átadásra,
az Új termék 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 alkatrészjótállási ideje az irányadó jogszabályok alapján számí
tandó, de nem lehet rövidebb, mint a termék hátralévő jótállási ideje. A kicserélt hibás alkatrészek
Eladó tulajdonába kerülnek.
11.10 Amennyiben Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy késedelmesen
teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék cseréjét/javítását harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Eladó viseli.
11.11 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget igy különösen a javítás
díját, a cserealkatrészek, csereeszközök költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget Eladó viseli.
—

—

12

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
12.2 Felekjelen szerződést kizárólag aközbeszerzésekről 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 fix rész esetében a késedelmi kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximuinot,
c) Eladó valamely az a)-b) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatározott köte
lezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

12.4 Opcióból to~~rtéi~ő lehívás esetén Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz
intézett írásbeli értesítésével az egyedi megrendelést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerző
désszegésnek minősül, ha:
d) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
e) a késedelmi kötbér vagy a hibás teljesítési kötbér eléri a maximumot,
f’) Eladó valamely az a)-b) pontban nem nevesített jelen szerződésben és/vagy az egyedi
inegrendelésben meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre
vonatkozó felszólítása ellenére. Vevő által megadott határidőre nem teljesíti.
Az egyedi megrendelés azonnali hatályú felmondása a jelen szerződés hatályát nem érinti.
—

—
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12.5 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt. 125. ~ (5)
bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekövetkezése esetén. Jelen pont szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.
12.6 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felrnondani abban az esetben, ha a másik Fél
ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek cl vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.
12.7 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli értesíté
sével azonnali hatállyal felrnondani. Súlyos szerződésszegést követ cl Vevő különösen, ha a szer
ződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
12.8 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűnésének
időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12.9 Jelen szerződés felmondása ajótállás hatályát nem érinti.
13

Titoktartás

13.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak megfele
lően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.
13.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhat
ják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bíró
sági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy Számára va
lamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
13.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek har
madik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerző
désben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének mcgsértéséből eredő károkért és
tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal fclmondani.

—

-

14

Felek közötti kapcsolattartás

14.1

Jelen szerződésben Felek kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Vevő részéről:
Név: Bartos Attila
Beosztás: Projektmcnedzser
Telefon szám: +36-1-795-4649
Mobiltelefon szám: ±36-30-592-5857
E—mail cím: Bartos.Attila@nisz.hu
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b) Eladó részéről:
Név: Pályi Zoltán
Beosztás: projektvezető
Telefon szám: +36-1 -469-6930
Mobiltelefon szám: +36-20-280-5716
E-mail cím: proiekt@bravocopy.hu
14.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Név: Bartos Attila
Beosztás: Projektmenedzser
Telefon szám: ±36-1-795-4649
Mobiltelefon szám: +36-30-592-5857
B-mail cím: Bartos.Attila@nisz.hu
es
Név: Kopcsányi Tibor
Beosztás: Beszerzési és logisztikai igazgató
Telefon szám: +3617957029
Mobiltelefon szám: +36307333544
E-mail cím: Kopcsanyi.Tibor~nisz.hu
14.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a kap
csolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 14.1-14.2
pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem
igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattar
tó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közlés
től hatályos.
14.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot vagy
egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű inegküldésnek 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 jogliatályossá, ami
kor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesíteitnek kell
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. I-Ia a kézbesítés azért volt eredménytelen, meri 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 mun
kanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

14.6 Szerződő Felek megállapodnak, bogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel Valamint jelen
szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban
meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levél
ben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.
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Vis Major

15.1 Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis major
eredménye.
15.2 A Jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek az Eladó érdekkörén kívül, Eladó részéről elháríthatatlanul következnek be és amelyek
Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború
vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak
közvetlen összernggésben kell állnia az Eladó tevékenységével, mely összernggést Eladónak írás
ban igazolnia szükséges.
15.3 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó köte
les a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a
szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem
ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen le
hetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll vá
lasztása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől elállni. Ez esetben
mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.
—

—

16

A szerződés tartalmának értelmezése

16.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Ma
gyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározot
talckal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
16.2 Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és Eladó között létrejött fent hivatkozott
KM, és az alábbi mellékletek:
számú melléklet: Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása, Eladó aján
latában 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. ~ (I) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősul. Eladó tudomásul veszi,
hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról a változás bekövetkezésétől számított S napon
belül köteles Vevőt írásban értesíteni. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartahnú
nyilatkozat alapján létrejött szerződést Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól clállni.
-

-

16.4 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a
Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
16.5 Jelen szerződés Fő szövegének valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a szerződés Fő
szövegének rendelkezései alka Imazandóak.
16.6 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásában
a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet egymás között kialakí
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tottak, toVábbá minden olyan szokás ás gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű
szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
16.7 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent amiak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést Vagy Vitát, mely közöttük a szerződés keretében fel
merült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek
egymást írásban tájékoztatni.
16.8 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül new tudják megol
dani a szerződés alapján vagy ezzel összefliggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita elbírálá
sára a Polgári perrendtartás szerinti rendes bírósági fórumokat választják.
16.9 Ha bármelyik Fél egy Vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott va
lamely jog, jogorvoslat vagy Választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a felté
telnek a jöVőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jöVőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó Vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogi-ól 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, I példányt Eladó kap. Jelen szerző
dést Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Dátum: Budapest, 2018.
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Koncz András Ákos aazdasági vezériaazgató
helyettes es
Kopcsanyi Tibor beszerzesi es logisztikai igazgato
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Bravocopy Kit
Eladó

flAV@COPY

1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
Adószám: 11933007-2-42
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Induló festékkészlet
Nyomtatónyelv: PCL5/6, Postscript3 (emuláció is elfogadott)
Kátoldalas nyomtatás ás másolás
Energy Star minősítés
Rendelkezzen meghajtókászlettel az alábbi operációs rendszerekhez: Microsoft
Windows 7 32 ás 64 bit, Microsoft Windows 81. 32 ás 64 bit, Windows 10 32 ás
64 bit Microsoft Windows server 2008R2 32 ás 64 bit, valamint Windows Server
2012 32 ás 64 bit, ezen felül, Microsoft Windows Server 2012 32 ás 64 bites ter
minál szerver megoldás támogatása.
Interfészei biztonságos adatátviteli protokollokat kell használjanak,
Nem titkosított protokollok legyenek letilthatóak,
Nem kezdeményezhet önálló kapcsolatot az internet felé,
Képesnek kell lennie audit log készítésére, mely központilag gyűjthető és értel
mezhető,
Tovább nem tartalmazhat egyetlen közismert sérülékenységet sem, mely már pub
likálva
lett.
Pádául:
OWASP
TOP
10
(https :!/www.owasp.org!images/7!72/O WASP Top 10201 7_%28en%29.pdfpdf), NIST Vulnerability Database (https:!!nvd.nist.govi),
CVE Details (https :!/www. cvedetails. corn!)
stb.
...

4. .líinhuálivan eli’árt gar’utciá1isf~~1téu’leI’

A szállított termékek jótállási ideje 12 hónap. Ajótállás kezdő időpontja a tennék átvételének az
időpontja.
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Eladó ajánlatában benyújtott műszaki megfelelőségi táblázat

7’ Sz. iratminta
NYILATKOZAT
az műszaki követelményeknek való niegfelelőségről
Alulírott Kocsis László mint a közös ajánlattevők (Bravocopy Kft. 1145. Budapest, Újvilág utca
50-52.), Bravonet <ft. 1145. Budapest, Újvilág utca 50-52.) meghatalmazott képviselője a NISZ
Nemzeti
Infokonimunikációs
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság
„Multifunkciós eszközök szállítása új Kormányablakok kialakításához, meglévő
Kormányablakok bővítéséhez (Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése - 2015, KMO2O1-14FMNY15 - 2. rész)” tárgyú közbeszer2ési

eljárásában nyilatkozom a megajánlott termék a
közbeszer2ési műszaki leirásban
meghatározott követelményeknek megfelel az alábbiak szerint:

Megajánlott termék (gyártmá ny, típus): Xerox WorkCentre 3345

Paraméter

Műszaki lejrás szerinti eluárt műszaki követelmények

Megajánlott termék
paraméterei

PRM1-01

Technológia: Lézer

Igen

PRM1-02

Támogatott papírméret: minimum A4

A4

PRM 1-03

Sebesség: mininiuni 40 lap/perc nyomtatási ás
másolási sebesség fekete-fehérben

40 lap/perc
nyomtatási ás
másolási sebesség
fekete-fehérben

PRM1-04

Magyar nyelvű, beépített, érintővezérlős kijelző

Igen

PRM1-05

Minimum 50 lapos automata kétoldalas
dokunientu madagoló

50 lapos automata
kétoldalas
dokurnentumadagol
ó

PRM1-06

1-lálázatos nyomtatás

Igen

PRM1-07

Hálózati interfész: legalább Ethernet 10/100

PRM1-C8

Másolás

Igen

PRM1-09

Fax egység

Igen

S

1i7

Ethernet

10/100/1000

PRM 1-10

Színes hálózati szkennelés: e-mail-be, hálózati
niappába (5mb, ftp)

Igen

PRM1-11

Minimum 250 lapos papirkazetta kapacitás

250 lapos

PRM1-12

Kézi lapadagol6

Igen

PRM1-13

Minimum 256 MB belső memória

1,5 GB

PRM1-14

Minimum 600 dpi felbontás

nyomtatás
1200x1200 dpi,
másölás 600x500 dpi

PRM1-15

USS poj-t,

Igen

PRM1-16

Kezelési (használati) útmutató

Igen

PRM1-17

USB kábel, tápkábel

Igen

PRM1-18

Induló festékkészlet

Igen

PRM 149

Nyonitatónyelv: PCL5/6, PostscriptS (eniuláció is
elfogadott)

Igen

PRM1-20

Kétoldalas nyomtatás ás másolás

Igen

PRM1-21

Energy Star minősítés

Igen

PRM1-23

Rendelkezzen meghajtókészlettel az alábbi operációs
rendszerekhez: Microsoft Windows 732 ás 64
bit,Microsoft Windows 81. 32 ás 64 bit, Windows 1032
ás 64 bit Microsoft Windows server 2008R2 32 ás 64
Igen
bit, valamint Windows Server 201232 ás 64 bit, ezen
felül, Microsoft Windows Server 201232 ás 64 bites
termninál szerver megoldástárnogatása.
Interfészei biztonságos adatitviteli protokollokat kell
használjanak,
Igen

PRM1-24

Nem titkosított protokollok legyenek letilthatóak

Igen

PRM1-25

Nem kezdeményezhet önálló kapcsolatot az internet
.
fele

Igen

PRM1-22

9
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PRM1-26

Képesnek kell lennie audit log készítésére, mely
kozpontilag gyujtbeto es ertelmezheto

Igen

PRM1-27

Tovább nem tartalmazhat egyetlen közismert
sérülékenységet sem, mely már publikálva lett. Pédául:
O WASP TOP 10
(https:J/www.owasp.org/images/7/72/OWASP_Top_1 Igen
0-2017%2Sen%29,pdf.pdf), NIST Vulnerability
Database (https://nvd.nist.gov/), CVE Details
(https://www.cvedetails.com/) ... stb

(,‚Igen-nem” kérdés esetében kérjük a megfelelőválasz aléhúzását (megadását). „Kérjüka
pcntos paraméter megadását’ megfogalmazású előírt elvárás esetében a pontos pararnéter
megadását kérjük).
~.
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Kocsis László
A közös ajánlattevők meghatalmazott
képviselője
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nyilvántartási Számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

I. Fix rész
Menny
iség,
mennyi
ségi
egység

KEF kód
(Termékaz
onosító)

Termék megnevezése

Nettó
egységár
(Ft)

Egységárra Közbeszerzési
«özbeszerzés Közbeszerzési
vetített
díjjal növelt
Nettó összár i díj összesen díjjal növelt
közbeszerzési nettó egységár
(Ft)
nettó összár
(Ft)

díj (2 % (Ft))

(Ft)

(Ft)

80 000 Ft

1600 Ft

81 600 Ft

12 800 000 Ft

256 000 Ft

13 056 000 Ft

8 000 Ft

160 Ft

8 160 Ft

1 280 000 Ft

25 600 Ft

1 305 600 Ft

14 080 000 Ft

281 600 Ft

14 361 600 Ft

WorkCentre 3335 Fekete-fehér multitinkciós

160db

3335V0N1

160db

097S04734

nyomtató, PrintiCopy/Scan/Fax, Letter/Legal,
35 lap/perc, kétoldalas nyomtatás,
USB/Ethernet/Wireless, kézitálca 50 lap; 1.
tálca 250 lap; további opcionális tálcabővítés:
550 lap, 220V
WorkCentre 3345 hűcializációs kit (utólag
nem módosítható vagy bővíthető)

Összesen ár

J

II. Opció
Menny
iség,
mennyi
ségi
egység

KEF kód
(Termékazo
nosító)

40db

3335V_DNI

40 db

097504734

Termék megnevezése

WorkCentre 3335 Fekete-fehér
multifunkciós nyomtató,
Print/Copy/Scan/Fax, Letter/Legal, 35
lap/perc, kétoldalas nyomtatás,
USB/EthernetfWireless, kézitálca 50 lap; 1.
tálca 250 lap; további opcionális
tálcabővítés: 550 lap, 220V
WorkCentre 3345 inicializációs kit (utólag
nem modosítható vagy bővíthető)
‚

Egységárra
Közbeszerzési
vetített
Közbeszerzés Közbeszerzési
Nettó egységár közbeszerzés díjjal növelt Nettó összár j díj összesen díjjal növelt
(Ft)
i díj (2 % nettó egysegar
(Ft)
(Ft)
nettó összár
(Ft))
(Ft)
(Ft)

80 000 Ft

1600 Ft

81 600 Ft

3 200 000 Ft

64 000 Ft

3 264 000 Ft

8 000 Ft

160 Ft

8 160 Ft

320 000 Ft

6 400 Ft

326 400 Ft

3 52000Ft

70400Ft

3 590 400 Ft

Összesen ár

21
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3. számú rneUéklet a. nyilvántartási Számú szerződéshez

NISZ
TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunjkácjós
Szolgáltató Zrt.

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a T~ aláirója)

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

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut terméket vagy eszközt a Megren
delő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint. A
teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőség
vizsgálatijkv., tesztelési minősítés, más
) a teljesítést igazoló
szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel.
A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon
megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a serzó’désben meghatározott e~’éb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (P0:
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
I 45~) 40(

(~)

in F’, ni ~i. in

99

4. számú melléklet a

.
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•°i%NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ iRT.

a

MIE-75910/AI5

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):Bravocopy Kf~ Rövid név (cégjegyzéknek ;negfWelően):Bravocopy Kft
szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 01 09 683967
Cégie~yzék szám, EV

Adószám: 11933007-2-42

Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai
Név: Pályi Zoltán

Beosztás: projektvezető

Telefonszám: 0620-280-5716

E-mail cím:projekt®bravocopy.hu

Cim

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):u.a
Megrendelő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52.
Cégnév:Bravonet Mt
Számlázási Cím (ország irányítószáin,

város, utca, házszám): 1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52

Számlavezető bank
Neve: OTP Bank Nyrt
Bankszámla száma: 11736006-20364740-00000000

Bankszámla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban NEM-et
kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:nem

XHI/A. fejezet, 169.*.(h)]: nem
Fordított adózás [áfa tv.
.

.

.

1 69.*.(n)];
..

Milyen tevekenyseg alapjan: nem
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: nem.
Dátum:,..~QÁ~;.~tR:.4
Cégszerű aláírás:

elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. feje
zet, 169.~.(p,gj]: nem
Alanyi inentesség ~áfa tv.
fej ezet~: NEM

XIII.

Tevékenység alapján mentes ~áfa tv.
VI. fejezet] nem
Milyen tevekenyseg alapjan:
.

KIVA [2012. évi CXLVII. törvény] :neiu

.

EVA [2002.
nem

~~-i~~CRAY®COPy
. ~

1145 Budá~est, Újvilág u. 60-52.
ttt. ~~Öszánt.11933oo74~2
.

PH

.

23

13,

.

.

évi

XLIII.

törvény]:

.‘*:,~‘~.:

