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Képviseletében eljár: Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-helyettes, Adám Csongor
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mint eladó, a továbbiakban: Eladó,
együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel
Preambulum
Vevő „Központosított Kormányzati Jhforrnatikai Rendszer bővítése (KKJR3) (KOFOF
1.0. 0-VEKOP-]5-20] 6-00020) projekt keretében Meglévő multUitnkciós eszközök Ajánlat
kérő nyomatmenedzsment rendszerébe kapcsolásához szükséges kártyaolvasók és licenszek
beszerzése”tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:

Kbt.) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le
(az eljárást megindító felhívás azonosítószáma: 2020/S 129-3 15541). Az eljárásban Eladó,
mint Ajánlattevő tette a legjobb ajánlatot, így Vevő 2020. november 2-án megküldött ösz
szegezésében Eladót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek ajelen
adásvételi szerződést kötik.
A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés és annak mellékletei határozzák meg.
Amennyiben valamely, a szerződés teljesítése során felmerülő kérdés értelmezésére, vagy a
Felek közötti vitás kérdésre ajelen szerződés és am~ak mellékletei nem tartalmaznak rendel
kezéseket:
a végleges közbeszerzési dokumentumokban, azaz a
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a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokban,
o
az ajánlati felhívásban és
a
a Dokumentációban
Eladó ajánlatában
foglaltak az irányadóak.
o
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1.

A szerződés tárgya, értéke

1.1. Vevő megrendeli és megveszi, Eladó eladja meglévő multifunkeiós eszközök Vevő
nyomatmenedzsment rendszerébe kapcsolásához szükséges jelen szerződés jelen
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek
megfelelő, jelen szerződés 1. számú mellékletében nevesített kártyaolvasókat és
licenszeket (továbbiakban együtt: termék).
2.

A teljesítés határideje

2.1. Eladónak jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott termékeket jelen
szerződés hatálybalépésétől (a szerződés mindkét fél általi aláírásátó]) számított 65
numkanapon belül, de legkésőbb a projekt mindenkori fizikai zárásáig kell Vevőnek
átadnia. A 65 munkanapos határidő a projekt meghosszabbítása esetében sem
növekedhet. Vevő előteljesítést elfogad.
2.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatályba lépését követő 5
munkanapon belül jelen szerződésben meghatározott feladatok megvalósítására
vonatkozóan teljesítési ütemtervet készítenek, melyben meghatározzák a teljesítéssel
kapcsolatos részfeladatokat, az egyes részfeladatok felelőseit, erőforrás szükségletét
valamint teljesítésének határidejét. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítési
ütemtervben meghatározott határidők
a 2.1 pontban meghatározott határidő
kivételével nem fix határidők, azok módosításához elegendő Felek jelen szerződés
14. pontjában meghatározott képviselőinek megállapodása.
—

—

2.3. Felek jelen szerződést határozott időre kötik, jelen szerződés megszűnik, ha jelen
szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.
3.

A teljesítés helye

3.1. Eladónak a Jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott kártyaolvasókat
budapesti helyszínekre kell leszállítania és üzembe helyeznie. A pontos teljesítési
helyeket Vevő a teljesítési ütemtervben meghatározottak szerint adja meg Eladónak.
3.2. A jelen szerződés keretében szállítandó licenszekhez tartozó, jelen szerződés 4.3
pontja szerinti dokumentumokat Eladóriak a LicenceAdmin(~nisz.hu és a
licensz@nisz.hu e-mail címre kell megküldenie.
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4.

A teljesítés módja

4.1 Eladó jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott kártyaolvasókat új, ren
deltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári csomagolásban, vonalkóddal cl
látva köteles leszállítani. Eladó köteles a kártyaolvasókat Úgy csomagolni, hogy azokat
a szállítás során semmilyen sérülés ne érje.
4.2 Eladó valamennyi kártyaolvasóhoz köteles mellékelni:
a) annak rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi tartozékot (ideértve
Vevő által előírt tartozékokat is),
b) a hinkcionalitáshoz szükséges licence(ke)t (amennyiben szükséges),
c) a termék rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi
dokumentumot (így különösen kezdési (használati) útmutatót, forgalomba
hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat, licencigazolást (amennyiben
szükséges)), a műszaki leírást, valamint a műszaki dokumentációt,
d) az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges telepítőkészletet.
A c) pontban meghatározott dokumentumokat Eladó elektronikus úton is Vevő
rendelkezésére bocsáthatja. A jótállásra vonatkozó okmányokon Eladó köteles
feltüntetni az átadott eszköz gyári számát, a jótállás kezdő időpontját és a jótállás
időtartarnát.
4.3 Eladó köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott licenszek jog
szerű és rendeltetésszerű használatához a telepítő készlet elérhetőségét, a licencelt
szoftver termékek gyártói kódját és pontos megnevezését (amennyiben ez értelmezett)
valamint a licenckulcsok egyedi azonosítóját (amennyiben ez értelmezett), a további
akban telepítőkészlet elérhetősége, gyártói kód és licenckulcs együtt: licencigazolás
ajelen szerződés 3.2 pontban meghatározott e-mail címekre megküldeni.
-

-

4.4 Eladó feladata a termékek Vevőnél történő nyilvántartásba vételéhez szükséges egyedi
azonosító címke (továbbiakban: vonalkód) elhelyezése a termékeken. Eladónak a ter
mékeken a vonalkódot jól látható helyen (p1. az eszköz teteje) úgy kell elhelyeznie,
hogy azok üzemszerű működést ne zavarja és a terniékeken elhelyezett egyéb azonosító
jelzés(eke)t ne takarja le.
4.5 A vonalkódot Vevő biztosítja Eladó számára. Eladónakjelen szerződés hatálybalépését
követően Vevő eszkozgazdalkodas~nisz.hu. e-mail címén kell kezdeményeznie a vo
nalkódok átadását, mely e-mail kézhezvételét követő 3 munkanapon belül (egyeztetett
időpontban) Vevő a vonalkódokat 1135 Budapest, Csata ii. 8. szám alatti telephelyén
átadja Eladónak.
4.6 Eladó köteles legalább a kártyaolvasók szállítása előtt 3 munkanappal Vevő részére
elektronikusan, szerkeszthető formátumban (.xls/.xlsx) megküldeni a szállítandó kár
tyaolvasókról készült kimutatást, melynek valamennyi kártyaolvasó vonatkozásában az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
termék megnevezése,
termék gyári száma,
gyártói termékkód
termék vonalkódjának száma
.

-
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Amennyiben az értesítésben több teljesítési helyre szállítandó kártyaolvasó szerepel, a
Jelen pont szerinti kimutatást teljesítési helyenkénti bontásban kell elkészíteni. Eladó
a termékek szállítását mindaddig nem kezdheti meg, míg a Jelen pont szerinti kimuta
tást nem küldi meg Vevőnek.
4.7 Eladónakjelen szerződés teljesítése során Jelen szerződés 2. számú mellékletében meg
határozott dokumentumokat kell elkészítenie és Vevőnek átadnia. Az elkészítendő do
kumentumokkal szemben támasztott tartalmi minimumkövetelményeket Jelen szerző
dés 2. számú melléklete tartalmazza.
4.8 A Jelen szerződés keretében elkészítendő dokumentumok formai követelményeitjelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
4.9 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások:
4.9.1 Eladó jelen szerződés teljesítéséhez ajelen szerződés 3. számú melléklete I. pontjában
megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, mígjelen szerződés 3. számú melléklete
2. pontjában megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett al
vállalkozók) köteles igénybe venni.
4.9.2 A Jelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az
esetben szüntethető meg, ha Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szer
vezettel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
4.9.3 A 4.9.2 pont szerinti, új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó
igényt írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni (alvállal
kozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a szerződés telje
sítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról,
hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban elő
írt kizáró okok hatálya alatt. A hozzájárulás megkérése során Eladónak igazolnia kell
a 4.9.2 pont szerinti elvárások teljesülését.
4.9.4 Eladó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 3. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni ajelen, 4.9 pont elő
írásainak betartása mellett. További a 4.9.3 pont által szabályozott körbe nem tartozó
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Eladó legkésőbb az alvállalkozó telje
sítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Vevőt tájékoz
tatai (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a
szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles
arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszer
zési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
—

—

4.9.5 Eladó haladéktalanul köteles Vevőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés teljesí
tésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, szék
helyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befeje
zésének az időpontját. Az olyan szervezet esetében, amikor a szervezet közreműkö
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dése a szerződés teljesítésében a 4.9.2 pontban, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében meg
határozottak szerint kötelező, Eladó Jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles
benyújtani a 4.3.1.3 pont szerinti dokumentumokat.
—

—

4.9.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvál
lalkozókban bekövetkező, Jelen (4.9) pontban szabályozott változások nem igényelnek
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
4.10 Eladó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt
fizetési kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Eladó irá
nyába terheli.
—

4.11 Eladó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért
úgy felel, mintha magajárt volna el. Ha Eladó ajelen pontban szabályozottak megsér
tésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is,
amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
4.12 Amennyiben valamely Félnél ajelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen kö
rülményről, 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.
4.13 Eladó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára meg
ismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladékta
lanul értesíteni.
4.14 Eladó jelen szerződés aláírásáig átadta Vevőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner adatai
ról dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.
5.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

5.1

Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket átadás-át
vételi eljárás keretében veszi át. Az átadás-átvétel mennyiségi és minőségi átvételből
áll.

5.2

Kártyaolvasók átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.2.1 A kártyaolvasók átadás-átvételére Felek által egyeztetett, a projektütemtervben meg
határozott időpontban kerül sor.
5.2.2 Az átvétel megkezdését megelőzően Eladó köteles átadni papír alapon ajelen szerző
dés 4.6 pontja szerinti kimutatást, melynek az ott meghatározott adatokon kívül termé
kekhez rendelten tartalmaznia kell a vonalkódot is. Az átvétel megkezdésének feltétele
az előzőekben meghatározott dokumentum átadása.
5.2.3 A mennyiségi átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy:
a) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel,
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b) Eladó Jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket szállí
totta-e le,
c) a termék megfelel-e Jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt átadta-e jelen szerződés 4.2 a)-b) és d) pontjában előír
takat,
e) Eladó a termékkel együtt jelen szerződés 4.2 c) pontjában meghatározott doku
mentumokat átadta-e vagy megadta-e a dokumentumok elektronikus elérési he
lyét,
a terméken Eladó elhelyezte-e a vonalkódot, a vonalkód elhelyezése megfelel-e a
Jelen szerződés 4.4 pontjában meghatározott előírásoknak,
g) a terméken elhelyezett vonalkód megegyezik-e az 5.2.2 pont szerinti kimutatásban
a termékhez rendelt vonalkóddal.

o

5.2.4 Vevő az átvételt a szállítólevél (melyen szerepelnie kell Vevő nevének, székhelyének,
valamint jelen szerződés számának) aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagad
hatja az alábbi esetek bármelyikének bekövetkezése esetén:
a) Eladó nem jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket
szállította le,
b) a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyi
séggel,
c) a leszállított termék nem felel meg jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott
előírásoknak,
d) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta átjelen szerződés 1.2
a)-b) és d) pontjában előírtakat,
e) Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta átjelen szerződés 4.2
e) pontjában meghatározott dokumentumokat és nem adta meg ezen dokumentu
mok elektronikus elérési helyét sem,
I) Eladó nem vagy nem ajelen szerződés 4.4 pontjában meghatározott előírások sze
rint helyezte el a terméken a vonalkódot,
g) a terméken elhelyezett vonalkód nem egyezik meg az 5.2.2 pont szerinti kimuta
tásban a termékhez rendelt vonalkóddal.
5.2.5 A kártyaolvasók átvételét követően kerül sor kártyaolvasók, felszerelésére a multi
funkciós eszközökre, a végponti I icencek telepítésére, valamint a szükséges beáll ítások
elvégzésére Vevővel együttműködve —jelen szerződés 2. számú mellékletében rész
letezettek szerint (üzembe helyezés).
—

5.2.6 Az üzembe helyezést követően Vevő tesztelés keretében győződik meg az üzembe
helyezés sikerességéről (minőségi átvétel). A minőségi átvétel során a végpontok lát
hatóságának ellenőrzésére, az eSzig olvasók tesztelése és próbafeladatok (nyomtatás,
szkennelés, fénymásolás) elvégzésére kerül sor.
5.2.7 Sikeres a tesztelés, ha sz 5.2.6 pontban meghatározott feladatok a helyszínen elvégez
lietők.
5.2.8 Sikertelen tesztelés esetén Vevő az átvételt megtagadja és Felek ismételt átadás-átvé
teli eljárást folytatnak le.
5.2.9 A kártyaolvasók minőségi átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább
az alábbiakat kell rögzíteni:
6

-

•
.

.

az átadás-átvétel időpontja és helye,
Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
az átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek által rögzíteni kívánt adatok és tények,
Vevő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a minőségi átadás-átvétel
sikeres volt-e vagy Sem,
Felek képviselőinek aláírása.

5.2.10 Sikertelen minőségi átadás-átvétel esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a 8.10
pontban meghatározottakon kívül rögzíteni kell az alábbiakat is:
az átvétel megtagadásának az indoka,
Eladónak az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevételei,
azon termék(ek) felsorolása (típus, gyártmány, vonalkód száma), melyekre Vevő
az átvételt megtagadta
a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja
-

-

5.2.11 Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvé
teli eljárást folytatnak Ic, melyre jelen 5.2 pont rendelkezéseit kell megfelelően alkal
mazni.
5.3

Szoftver licencek átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.3.1 Vevő ajelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott licenszekhez szükséges
licencigazolások átvételét (Jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározott dokumentu
mokat tartalmazó e-mail kézhezvételét) követő 5 munkanapon belül köteles meggyő
ződni arról, hogy az Eladó a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott
licenszeket, azok elérhetőségét megfelelően biztosította-e.
5.3.2 Amennyiben az 5.3.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott licenszekhez tartozó licen
szigazolást teljeskörűen biztosította (azaz a jelen szerződés 1. számú mellékletében
meghatározott valamennyi licenszhez a jelen szerződés 4.3 pontjában meghatározot
takat teljeskörűen átadta), erről e-mailben értesíti Eladót azon az e-mail címen, amely
ről a teljesítés megtörtént.
5.3.3 Amennyiben az 5.3.1 pont szerinti ellenőrzés során Vevő megállapítja, hogy Eladó a
jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott licenszekhez tartozó licen
szigazolást nem teljeskörűen biztosította (azaz ajelen szerződés 1. számú mellékleté
ben meghatározott valamennyi licenszhez ajelen szerződés 4.3 pontjában meghatáro
zottakat nem teljeskörííen adta át), erről haladéktalanul értesíti Eladót azon az e-mail
címen, amelyről Eladó a jelen szerződés 4.3 pontja szerinti dokumentumokat megküldte. Eladó az értesítést követően haladéktalanul köteles ajelen szerződés 4.3 pont
jában foglaltak szerint teljesíteni. A megismételt teljesítés elfogadására az 5.3.1-5.3.2
valamint jelen pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
5.3.4 A licenszigazolásokmennyiségi átvételét (5.3.1-5.3.3 pont) követően kerül sor a licen
szek telepítésére az alábbiak szerint:
a végponti licenszek telepítésére a kártyaolvasók üzembe helyezése során kerül sor.
5.3.5 A végponti licenszek minőségi átvételére a kártyaolvasók minőségi átvétele keretében
kerül sor az ott meghatározott szabályok szerint.
-
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5.4

Dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó szabályok

5.4.1 Jelen szerződés teljesítése során elkészítendő, ajelen szerződés 2. számú mellékleté
ben meghatározott dokumentumok átadás-átvétele során Vevő azt vizsgálja, hogy az
átvett dokumentum megfelel-e az adott dokumentummal szemben jelen szerződés 2.
számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek.
5.4.2 Az átvett dokumentumokat Vevő 5 munkanapon belül véleményezi és nyilatkozik an
nak elfogadásáról vagy az elfogadás megtagadásáról. A dokumentum elfogadásának
megtagadása esetén Vevőnek meg kell adnia a dokumentum elfogadásának az indokát,
valamint a javított dokumentum átadásának határidejét.
5.4.3 Vevő valamely dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az nem felel meg adott
dokumentummal szembenjelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tar
talmi követelményeknek.
5.4.4 Ajavított dokumentumok véleményezésére az 5.4.1-5.4.3 pont rendelkezéseit kell al
kalmazni.
5.5

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződéssze
gés következményeként megilletik. Vevő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. * (2) bekez
désében biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdon
ságokat, amelyek minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

5.6

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, ajóhiszeműség és a tisz
tesség követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.

Teljesítésigazolás

6.1. Eladó jelen szerződés Li pontjában meghatározott feladatait teljesíti, ha Vevő a jelen
szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékeket átvette (azok átadásátvétele sikeresen befejeződött) és Vevő a jelen szerződés 2. számú mellékletében
meghatározott (Eladó által jelen szerződés keretében elkészített) dokumentumokat
átvette. Szerződő Felek kijelentik, hogyjelen szerződés tárgyát nem tekintik osztható
szolgáltatásnak.
6.2. Eladó a 6.1 pont szerinti teljesítést követő 3 munkanapon belül köteles átadni Vevőnek
a) a jelen szerződés keretében szállított kártyaolvasók mennyiségi átvételét igazoló
szállító leveleket,
b) a központi- és végponti licenszek mennyiségi átvételét igazoló vevői
nyilatkozato(ka)t,
c) a kártyaolvasók és végponti licenszek minőségi átvételét igazoló átadás-átvételi
jegyzőkönyveket (5.2.9 pont szerinti jegyzőkönyv),
d) a központi licensz minőségi átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyvet (5.3.9
pont szerinti jegyzőkönyv),
melyek átvételét követő 5 munkanapon belül Vevő kiállítja a jelen szerződés 1.1
pontjában foglaltak teljesítésére vonatkozó Teljesítést Igazoló Bizonylatot (melynek
mintáját jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza).
S

6.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja, amíg Eladó
annak kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot nem vagy nem teljeskörűen
adja át.
7.

Árak, díjak

7.1

A Jelen szerződés keretében szállítandó termékek ára, egységára jelen szerződés 1.
számú mellékletében került rögzítésre.

7.2

Jelen szerződés értéke (lelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott árak,
egységárak alapján) nettó 13.585.000,- Ft ± ÁFA, azaz tizenhárominillió
ötszáznyolcvanötezer forint ± általános forgalmi adó.

7.3

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos
jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

7.4

A 7.2 pontban meghatározott ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban
Eladónál felmerült valamennyi díjat és költséget így Eladót a jelen szerződésben
rögzített ellenértéken (7.2 pont) túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás
jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen
szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők,
azok semmilyen jogcímen nem emelhetők.

8.

Fizetési feltételek

8.1

Eladó jelen szerződés teljesítéséért egy számla benyújtására jogosult.

8.2

Eladó jelen szerződés teljesítéséért őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében az igazolt
teljesítését követően jogosult, amit az Eladó a Vevő által aláírt Teljesítést Igazoló
Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be a
Vevőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően
kiállított és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat valamint a kitöltött és aláírt
Licencinformációs adatlap (melynek mintáját jelen szerződés 6. számú melléklete
tartalmazza).

8.3

Eladó tudomásul veszi, hogy a számla nettó ellenértéke a Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3) (KOFOP-1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00020)
projekt keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre.

8.4

Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt, Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan
kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a
Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt.
135. * (1), (4) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően, a 20 14—2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra
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figyelemmel. Az Eladó tudomásul veszi, bogy a Támogató a Vevőt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra
igénybe vett időtartam nem számít be.
8.5

A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

8.6

A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére a számla Vevő
központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon belül.

8.7

Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a szállítandó eszközök valamint nyújtandó szol
gáltatások megnevezését, és annak VTSZ/SZJ/TESZOR számát;
a számlán fel kell tüntetni ajelen szerződés azonosító számát, a bankszámla számot
és a bank nevét, adószámot és fizetési határidőként a 30 napot;
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
a számlának meg kell felelnie sz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) I 69. * szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a projekt azonosítószámát, KOFOP-1.0.0-VEKOP-1 5-2016-00020 és megnevezését, „Központosított Kormányzati b~formatikai
Rendszer bővítése (KKIR3)”.

-

-

-

-

8.8

A szállítói Űnanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős,
Vevő felelősséggel nem tartozik.

8.9

A Vevő fenntartja ajogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására
vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

8.10 Felek rögzítik, hogy ajeten szerződés szerinti, a Felek közti elszámolás tekintetében
irányadónak tekintik a Kormányrendelet rendelkezéseit.
8.11 Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés a Kormányrendelet hatálya alá tartozik, és
annak ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Vevő a
Kormányrendelet II 9. *-a alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének lehetőségét.
8.12 A szállítói előleget ÁFA nélküli összeg tekintetében (előlegbekérő dokumentum
Vevőhöz történő benyújtásán keresztül) sz Eladó a Támogatótól (Irányító Hatóság)
igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő
részéről elfogadottnak kell tekinteni.
—

—

8.13 Előleg igénylésekor Eladó, az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása
tekintetében a Kormányrendelet 118/A. * (2a) bekezdése szerint köteles eljárni. 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, az Eladó a szerződés elszámolható összegének
10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének
megfelelő mértékű, sz Irányító Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIII. törvény 134.
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* (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot
nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A * (2a) bekezdés b) pontjának
figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előleg visszafizetési biztosítéknak az
előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel történő elszámolásig kell
rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított
számla összegéből kerül levonásra.
8.14 A Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését
követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időkőzi kifizetési
igénylés keretében.
8.15 Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát
a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladóhoz. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
8.16 Ajelen szerződés hatálya alatt Eladó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező
változásokról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles a Vevőt írásban értesíteni.
8.17 Eladó a számla késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155.
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

* (1)

8.18 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
8.19 Vevő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a
számlát nem a 8.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.

—

—

8.20 Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
8.21 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése alapján Vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,
egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
8.22 A Kbt. 136. ~ (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
9.

‚Jótállás, szoftver támogatás és jótállás körébe tartozó hibajavítás

9.1

Eladó jelen szerződés keretében leszállított kártyaolvasókra 12 hónap teljes körű jótállást és karbantartást, míg a jelen szerződés keretében szállított licenszekre azok li
censz szerzödésében meghatározott terjedelmű jótállást és 12 hónap támogatást bizto
sít. Ajótállá, karbantartás és támogatás kezdete a TIB kiállításának időpontja.

j

9.2

Eladó garanciát vállal a jelen szerződés keretében szállított termékek kifogástalan és
szerződésszerű minőségéért. Eladó garantálja, bogy a leszállított termékek mentesek
mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási és egyéb) hibától, megfelelnek jelen szer
ződés 2. Számú mellékletben adott termékkel szemben meghatározott műszaki köve
telményeknek.

9.3

Vevő hibabejelentését munkanapokon, munkaidőben (hétfőtől csütörtökig: 8:0016:30; pénteken:8:0O- 14:00) (rendelkezésre állási idő) között Eladó alábbi elérhető
ségeinekvalamelyikén, írásban teheti meg:
Fax szám: +36-1/ 210-1482
E-mail cím: service(~colorspectnun.hu

9.4

—

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

—

—

—

—

—

9.5

Kártyaolvasó meghibásodása esetén Eladónak a hiba elhárítását a hiba bejelentésétől
számított 2 munkaórán belül el kell kezdenie, és a hibát a hibabejelentéstől számított
8 niunkaórán belül el kell hárítania. Amennyiben a meghibásodott kártyaolvasó a hi
babejelentéstől számított 8 munkaórán belül nem javítható, Eladónak új, a meghibáso
dott eszközzel azonos típusú, gyártmányú eszközt kell szállítania és Vevőnek átadnia.
Az új eszköz jótállására jelen (9.) pont rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen pont al
kalmazása szempontjából munkaórának a 9.3 pontban meghatározott idő minősül.

9.6

Vevő a kártyaolvasó javításról munkalapot köteles felvenni, melynek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
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, sz új termék azonosító adatai (típus, gyári szám) és a csere
indoka,
annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtör
tént,
hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
meghibásodás oka,
Eladó hibajavítást végző szakemberének neve, beosztása.
—

—

—

—

—

9.7

A megjavított kártyaolvasót Vevő átadás-átvétel keretében veszi át, melynek során
meggyőződik arról, hogy a hiba kijavítása megtörtént-e. A hibajavítás megtörténtét és
a megjavított eszköz átvételét Vevő a 9.6 pont szerinti munkalap aláírásával igazolja.

9.8

Amem~yiben hardverhiba esetén Eladó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötele
zettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Vevő jogosult a meghibásodott termék ja
vítását/cseréjét harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Eladó viseli.

9.9

Szoftverhiba esetén a hibát a termék gyártójajavítja.
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9.10 Eladó támogatás keretében a 9.1 pontban meghatározott időtartam alatt az alábbiakat
biztosítja: a Jelen szerződés keretében szállított licenszekhez kibocsátott szoflverfris
sítéseket.
9.11 A jelen pontban meghatározott kötelezettsége teljesítésével kapcsolatos valamennyi
költséget így különösen a javítás díját, kiszállás díját, szállítási költséget az Eladó
viseli. Ajótállás a rendeltetésszerű használat során bekövetkezett minden hibára érvé
nyes így,jelen szerződés hatálya alatt jótállással kapcsolatos feladata teljesítéséért El
adó semmilyen díjat nem számíthat fel.
—

10.

—

Kötbér

10.1 Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben ajelen szerződés 2.1 pontjában
meghatározott határidő lejártáig olyan okból, amelyért felelős, jelen szerződés 1.1
pontjában meghatározott feladatait nem teljesíti. A késedelemi kötbér mértéke minden
megkezdett késedelmes munkanap után:
a késedelem 1-10. munkanapja alatt napi 0,5 %
a késedelem 11. munkanapjától napi 1 %.
A késedelmi kötbér alapjajelen szerződés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20 %-a.
-

10.2 Eladó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értéke 25 %-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja (Jelen szerződés 11.3 pontja), vagy Vevő
jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
10.3 Vevő a kötbérigényéről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót
megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.
10.4 Eladó tudomásul veszi, hogy 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.
—

11.

—

A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. *-ban foglaltak figyelembevételével és
kizárólag
írásban
módosíthatják
figyelemmel
a
Kormányrendelet
szerződésmódosításra vonatkozó előirásaira.
11.3 Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen, ha:
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéke,
c) Eladó megsérti jogszavatossági vállalását,
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d) Eladó Valamely
az a)-c) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre new teljesíti.
—

—

11.4 Vevő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek bekövetkezése
esetén.
—

—

11.5 Vevő köteles választása szerint—jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

11.6 Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a Kbt.
143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valarnelyikének bekövetkezése esetén.
11.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben,
ha a másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el Vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta el.
11.8 Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett
írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Vevő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
11.9 Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.10 Az azonnali hatályú felmondás a jótállás és szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
12.

Felhasználói jogok, jogszavatosság

12.1 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében szállított szoftve
rekre nem kizárólagos szerződésszerű használat esetén visszavonhatatlan adott
szoftverre vonatkozóan a licensz szerződésben meghatározott számú felhasználóra vo
natkozó, adott szoftverre vonatkozó licensz szerződésben meghatározott időre szóló
felhasználási jogot szerez a szoftverre és a hozzá tartozó dokumentációkra. Vevő jelen
pont szerinti felhasználási joga kiterjed minden ismert felhasználási módra. A Vevő a
szoft’verről biztonsági másolatot készíthet.
—

—

12.2 Vevő a jelen szerződés keretében szállított szoftvert kizárólag a jelen szerződésben
valamint adott szoftver licensz szerződésében meghatározottak szerint használhatja
azzal, hogy amennyiben jelen szerződés és a szoftver Iieensz szerződése ellentmondó
rendelkezéseket tartalmaz, jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Vevő a je
len szerződés keretében szállított szoftvert nem jogosult harmadik személynek ingye
nesen vagy ellenérték fejében átengedni. Vevő a szoftverről biztonsági másolat ki
vételével másolatot nem készíthet, illetve azt nem ruházhatja át, nem teheti közzé,
nem adhatja tovább más személy részére, továbbá semmiféle lépést nem tesz, annak
—

—
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érdekében, hogy azzal megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftver használata egy
séges termékként engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek cl, külön nem hasz
nálhatóak.
12.3 Vevő az ellenértékének megfizetésével ajelen szerződés keretében kifejezetten Vevő
számára készített, Vevő részére átadott, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör
vény hatálya alá tartozó művek (Vevő számára készített dokumentumok, jegyzőköny
vek stb.) vagyoni jogát megszerzi határozatlan időre, melynek keretében azokat kü
lönösen, de nem kizárólagosan minden további díjfizetés nélkül átruházhatja, átdol
gozhatja és többszörözheti. Vevő jelen pont szerinti jogosultsággal jogosult az átadott
műveket módosítani vagy bármely harmadik személlyel módosíttatni.
—

—

12.4 Eladó szavatosságot vállal azért, hogy ajelen szerződés keretében szállított valameny
nyi terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (‚p1. szerzői joga, sza
badalma vagy védjegye), amely a Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzé
sét, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.
12.5 Eladó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
terméke] saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában
jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, ajogosultság
nak más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát
is magában foglaló rendelkezési jogosultságokkal rendelkezik.
-

—

12.6 Eladó szavatolja, hogy amennyibenjelen szerződésben meghatározott feladatai telje
sítéséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes és jogi személyekkel olyan
tartalmú szerződéseket köt, melyek Vevő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzé
sét és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.
12.7 A jelen (12) pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás) El
adót jelen szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak meg
nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén Vevő a kártérítési igényének fenntar
tása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett a szerződést azon
nali hatállyal jogosult felmondani.
—

—

12.8 Eladó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Vevő ellen jelen szerződéssel össze
fUggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Eladó köteles továbbá megtéríteni Vevő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban
felmerült minden kárát és költségét.
13.

Titoktartás

13.1 Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen
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 hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat
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Olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy
törvényi előírás tesz szükségessé.
13.3 Amennyiben jelen szerződés tetjesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.
13.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy Jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot
írnak alá és adnak át Vevőnek.
13.5 Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Vevő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni vagy jelen
szerződést azonnali hatállyal felniondani.
—

14.

-

Felek közötti kapcsolattartás, együttműködés a szerződés teljesítése során

14.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a)

Vevő részéről:

aa) Általános kapcsolattartó
Név: Ferenczy Zoltán
Beosztás: proj ektmenedzser
Mobiltelefon szám: ±36305 101520
E-mail cím: ferenczy.zoltan~’2~nisz.hu
ab) Operatív, műszaki, szakmai kérdésekben és szállítással kapcsolatos kérdésekben
kapcsolattartó:
Név: Ferenczy Zoltán
Beosztás: proj ektmenedzser
Mobiltelefon szám: ±3 6305 01 520
E-mail cím: ferenczy.zoltan~2~nisz.hu
b) Eladó részéről:
Név: Szásziné Cziráki Szilvia
Beosztás: Project Manager
Telefon szám: ±36-1/303-9009/91 14
Mobiltelefon szám: +36-70/370-5901
E-mail cím: czszilvia(~colorspecniim.hu
14.2 Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Név: Varga Dezső
Beosztás: gazdasági vezérigazgató-helyettes
Telefon szám:±36 1 896 4155
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E-mail Cím; varga.dezso®nisz.hu
és
Név: Ádám Csongor Zsolt
Beosztás: fejlesztési ágazati igazgató
Telefon szám: ±3617957112
E-mail Cím: Adam.CsongorZsolt~nisz.hu
14.3 Felekjelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1-14.2 pontban meghatározott
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak,
hogy
a
14.1-14.2
pontban
meghatározott
kapcsolattartóklteljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel
való szerződésszerű közléstől hatályos.
14.4 Szerződő Felek rögzítik, bogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen
küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax úlján megküldött értesítés.
-

—

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

—

14.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére
veszik igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag
postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással
történhet.
15. Vis Major
15.1 Az Eladó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis maior eredménye.
15.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek Eladó részéről elháríthatatlanul olyan okból következnek be,
melyért Eladó nem felelős és amely Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozzák.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz,

járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen
összefüggésben kell állnia az Eladó tevékenységével, mely összefüggést E]adónak
írásban igazolnia szükséges.
15.3 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Eladó köteles a Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a
Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
15.4 Ameimyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnekjogában
áll a szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
major miatt felmerült kárát.
16.

Egyéb rendelkezések

16.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
16.2 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely ren~elkezése 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.
16.3 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat,
melyet az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben
ismernek és rendszeresen alkalmaznak.
16.4 Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
16.5 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett
jogvitájukat, úgy ajogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
16.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.
16.7 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 Ic fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen
szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak
erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
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Jelen szerződés 16 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áh, 3 eredeti példányban
készült, melyből 2 példányt Vevő, 1 példányt Eladó kap. Jelen szerződést Felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:

A szerződés keretében leszáhlítandó termékek, azok egységára
Műszaki követelmények (Vevő közbeszerzési műszaki leírása)
Eladó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
Nyilatkozat Partner adatairól
Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
Licencinformációs adatlap (minta)

2020 NOV 2 O~
Budapest
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a Dezső, Adám Csongor Zsolt
gazd-i vigh, fejlesztési ágazati ig.
NISZ Zrt.
Vevő
NlSZNamiati tnfckcnnun~k~ctóaSz&gáltató
Záy~kl5röcn Működő k&azvyl&raaaág
.
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Csébi Péter Károly
ügyvezető igazgató
Colorspectrum Kft.
Eladó
COLORSPECTRUM

Kft
1131 Budapest, Dolmány u 2
Tel.: 303-9009, Fax: 210~ta::
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nyilvántartási Számú szerződés 1. számú melléklete

A szerződés keretében leszállítandó termékek, azok egységára

Megnevezés
RFID kártyaolvasó

Licenc

Mennyiság (db)
130

130

Gyártó

Colorspectrum KR
Colorspectrum KR

Gyártmány,
típus

Gyártói azonosító
(cikkszám)

Primon EM
ás ESZIGLAN kár- PRIM ESZIGEMLAN
tyaolvasó
PRIMON
APP alkalmazas

PRIM APP

.

A termék
szarmazasi
helye

Nettó
egysegar
(Ftldb)

Nettó Össze
sen ár (Ft)

szág

77 329

10 052 770

Magyarország

27 171

3 532 230

.

.

.

Magyaror

.

.

13 585 000

Nettó Összesen ajánlati ár (Ft)
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nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

Műszaki követelmények
(Vevő közbeszerzési műszaki leírása)

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKJR3) (KÖFOP-1. 0. 0-VEKOP-15-201 6-00020) projekt keretében Meglévő multifu n kciús eszközök Ajánlatkérő
nyomatmenedzsment rendszerébe kapcsolásához szükséges kártyaolvasók és licen
szek beszerzése

21

A beszerzés tárgya
A beszerzés tárgya a KKIR3 projekt keretében az Egységes Infrastruktúrában (El) beszer
zésre került színes és fekete-fehér multifúnkciós eszközök (MEP) meglévő nyomatnienedzs
ment rendszerbe illesztéséhez szükséges végponti (eszköz) licencek és RFID kártyaolvasók
beszerzése, ezek elhelyezése az eszközökön, beüzemelése, továbbá 1 éves támogatási, kar
bantartási, jótállási szolgáltatás~

Jelenlegi állapot
Ájánlatkérő az ügyfelei számára nyújtott infokommunikációs szolgáltatások részeként nyo
matmenedzsment rendszer alkalmazásával nyomtatási lehetőséget is biztosít. A berendezé
sek biztonságos üzemeltetéséhez és menedzseléséhez Primon 6 menedzsment rendszert al
kalmaz:

A rendszer magas szintű architektúraterve a következő:

Bevont nyonlató kártvaoNasóval
El Felhasználók

99

L

L

A telepített rendszer a két integrálható szolgáltatás kivételével (SQL, WEB) alkalmazói
nyomtatószerverekre bontott. A rendszer tagolhatósága lehetővé teszi a biztonságos üzemel
tetést és a modulonkénti mentési eljárásokat is. A nyomtatószerverek a telepítési adottságoknak megfelelően, a hozzáférési jogosultságok figyelembe vételével kerülnek kialakításra.
Ezek a nyomtatószerverek egyenként is nagy rendelkezésre állású megoldásokat alkalmaz
nak (Hyper-V1!

A személyhez kötött hozzáférés korlátozás elvárja, hogy adott felhasználónak legyen egyér
telmű és egyedi

o
o

informatikai személyi azonosítója (AD USER)
hozzáférő kártyája vagy/és PIN kódja (E-személyi)

A rendszer speciális képessége az eSzig (Elektronikus személyi igazolvány) kártyák keze
lése és azok rendszerkritikus azonosítójának lekérdezési készsége. Mindezek okán a telepí
tésre került változatban speciális eSzig azonosító eszközelemek (SAM modulok) és az eSzig
authentikációt végrehajtó speciális szerver fünkciók kerültek beépítésre.

A1~»1ái~os infrastrukturális ho nyezet
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A rendszer infrastruktúra alapja a felhasználó azonosítás és nyomtatás vezérlés általános
megvalósítására vonatkozik’ Alapja az üzemeltetési információk alapján ismert tény, hogy
a rendszer kritikus elemei (szerver komponensek) a NISZ elkülönített infrastruktúrával ren
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delkező központjában, egy belső-, nagy sebességű hálózaton érhetők cl, míg a külső környe
zeti elemek (minisztériumok és egyéb telephelyek) a kormányzati hálózat biztosította nagy
sebességű eléréssel rendelkező eszközparkok.

A nyornatmenedzsment rendszer funkcionális megvalósítási környezete

‘F’

G:?

.

t~júl

a.

-.

——-.—

.

-

C.

C)
C)

Q

A kész környezet ábrája a szerver és rendszerelem fünkcionalitásokra konceritrál. Az ábrá
kon található szerver komponensek nem szükségszerűen jelentenek különálló eszközöket,
virtuális vagy fizikai komponenseket, hanem az ellátó feladatokat jelenítik meg. A nyomta
tási funkciók érkeztető, illetve továbbító szervere, a monitorozó szerver a teszt környezetben
nem szükségszerűen kell, hogy külön szerver komponensen megvalósuljon, akár egy készü
lékkel lefedett (VM) elemen is futtatható. A felhasználók, illetve a vállalati környezet struk
túráját leíró exportforrások a képnek megfelelve egyaránt lehetnek a SzEAT adattár, vala
mint az üzemeltetési környezet címtára.
A kapcsolatok több szerveres környezetben, több, nem kooperatív felhasználó azonosítású
rendszerben bővülnek.
.
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‚1 nvosnatmenedzsment rendszer funkcionális megvalósítása
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A tárgyi beszerzéssel Ajánlatkérő célja a nyomatmenedzsrnent rendszer kiegészítése és za
vartalan működésének biztosítása.
Ajánlatkérő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. * (3) bekezdése alapján közli, hogy
ahol a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, sze
mélyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás történik, az a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdeké
ben történt. Ez esetben minden alkalommal oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifeje
zés. Egyenértékűnek Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdon
ságokkal rendelkező termékeket érti. Egyenértékű termék alatt Ajánlatkérő azt a megoldást
érti, amely a meglévő rendszererrel együttműködve a funkcióival mindenben azonos módon
képes megvalósítani az elvárt követelményeket.
Ajánlattevőnek az egyenértékűséget az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint iga
zolnia kell.

Általános elvárások
Az új, megajánlott eszközökkel szemben támasztott általános elvárás a jelenlegi El infra
struktúrában üzemelő rendszerrel való szoros platform és szolgáltatás szintű együttműködés.
A rendszerbe bekerülő eszközök, szoftverek és végponti (eszköz) licencek teljes mértékben
működjenek együtt a meglévő rendszerrel.
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Elvárt követelmény a felhasználói kártyás azonosítás és sz MEP érintőképernyőjén a telepí
tett beágyazott terminálon keresztül vezérelhető nyomtatás, másolás, szkennelés munkafo
lyamatok.
A kártyaolvasóknak együtt kell működnie a Konica Minolta bizhub 308e és c368 típusú
nyomtatókkal.

Ajánlatkérő biztosítja
o
o

o

Az elektromos- és informatikai hálózati végpontokat az üzembe helyezés hely
színein
Az egyedi azonosító címkéket Ajánlatkérő kapcsolattartója email címére kül
dött írásbeli kérelmét követő legkésőbb három munkanapon belül, 1135 Buda
pest, Csata utca 8. cím alatt adja át Ajánlattevő részére.
Ütemezést a kártyaolvasók szállításához és felhelyezéshez, valamint a végponti
(eszköz) licenc regisztrációhoz.

Ajánlattevő feladatai
o

.
o

.

Az eszköz üzemeltetéséhez, müködtetéshez szükséges dokumentáció(k), és
ajánlatkérő jóváhagyását követően az(ok) leszállítása. A dokumentumokat 1
példányban, elektronikusan, kereshetően, de könnyen kinyomtatható fonná
tumban kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A szállított végponti (eszköz) licencek telepítése a meglévő rendszerre vonat
kozóan sz ajánlatkérővel közösen
Ajánlattevő feladata a termék Ajánlatkérőnél történő nyilvántartásba vételéliez
szükséges egyedi azonosító címke elhelyezése a terméken. Ajánlattevőnek a
terméken sz azonosító címkét jól látható helyen úgy kell elhelyeznie, hogy an
nak üzemszerű működést ne zavarja és a terméken elhelyezett egyéb azonosító
jelzés(eke)t ne takarja le.
Az Ajánlattevő a szállítást 3 munkanappal megelőzően köteles a szállítandó
termékekről készült kimutatást sz Ajánlatkérő részére elektronikusan szer
keszthető formátumban .xls/.xlsx megküldeni. A kimutatásnak tartalmaznia
kell a szállítandó termékekre vonatkozó alábbi adatokat:
o Ajánlatkérő által biztosított leltárszám, termék megnevezése
o gyártói termékkód
o termék gyári száma
o termék vonalkódjának száma
o szerződésszámát
Kártyaolvasók kiszállítása a telepítési helyszínekre, felszerelése sz MFP-kre,
valamint a Megrendelő birtokában lévő SAM modulok beszerelése a kártyaol
vasókba.
Az MFP-n a kártyaolvasóval történő kommunikációhoz szükséges beállítások
-

-

.

o
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elvégzése sz ajánlatkérővel együttműködve (A helyszínek véglegesítése a 8.
pont szerint történik).
Ajánlattevőriek biztosítania kell tesztelési lehetőséget a Megrendelő telephe
lyén az eSzIG kompatibilis kártyaolvasók működésének tekintetében.
Szállítandó eszközökkel kapcsolatos clvárások
A szállítandó eszközök egy hálózatba integráltan fognak működni.

RFID kártyaolvasó

o

o

a
o

o
o

elvárás a 13,56Mhz-es frekvencián működő kártyaolvasó, technológia: Mi
fare+X és e-Személyivel történő azonosítás lehetősége.
Az eSZIG eNEK alkalmazásban tárolt technikai azonosító olvashatóságával
kapcsolatosan sz alábbi műszaki feltételeknek kell megfelelnie:
• Az eSZIG eNEK alkalmazás egy szoftveresen emulált MIFARE Plus
4K kártya, melynek memória felosztását, valamint a tárolt informáci
ókra vonatkozó adatokat a NEK kártyaspecifikáció tartalmazza.
E
A nyomatmenedzsmentet végző alkalmazásnak SAM modulban tárolt
kulcsok kezelését kell tudnia támogatni. Az egyes kulcsok hozzáférésé
hez a NEK szerint előírt HostAuthentication-t szükséges végrehajtani.
A SAM modult az olvasást végző komponensnek minden művelethez
kapcsolódóan el kell érnie, együtt kell dolgoznia vele (online kapcsolat).
M NXP MIFARE, valamint az eSZIG eNEK szoftveres megoldás implemen
tálásához külön-külön NDA köteles.
A kártyaolvasónak kompatibilisnek kell lennie a következő típusú SAM-mal:
• 1,5Mbitls átviteli sebesség támogatása
a
ISO/IEC 7816 szabvány szerinti megfelelőség
E
Un. „Secure Host Communication” támogatása
E
EM tanúsítvámiyal ellátott SAM modul
A kártyaolvasónak kompatibilisnek kell a Primon 6 nyomatmenedzsment rend
szerrel.
A kártyaolvasónak az Ajánlattevő által aláírt műszaki megfelelőségi nyilatko
zattal kell rendelkeznie.

Szállítandó licencek
Elvárások
.
.

A végponti (eszköz) licenceknek kapcsolódnia kell a meglévő nyomatmenedzs
ment rendszerhez.
A szoftver által megjelenített felhasználói szöveges elemeket magyar nyelven
kell megjeleníteni.
27

A

o
o
o

A felhasználói dokumentációt magyar nyelven szükséges biztosítani.
Egyedi felhasználói azonosítás biztosítása minden nyomtatás, fénymásolás,
szkennelés esetében.
A végponti (eszköz) licencnek nem lehet időben korlátos működési interval
luma, a licenc lejárata után is az aktuális képességeivel tovább kell tudnia mű
ködni.

Szállítás
A végponti (eszköz) licenszek szállítási határideje nem haladhatja meg a 65 munkanapot a
szerződés hatálybalépésétől számítva. A végponti (eszköz) licenszeket az üzembehelyezési
helyszíneken kell telepíteni a kártyaleolvasókkal együtt.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A telepítési helyszínek véglegesítése Ajánlatkérő feladata, a pontos szállítási ütemezést
Ajánlatkérő a szerződés aláírásától számított maximum 5 munkanapon belül egyezteti Aján
lattevővel.
Az utolsó telepítés időpontja a szerződés aláírásától számítva nem haladhatja meg a 65 muri
kanapot.
.Jótállás
A hardver eszközökkel kapcsolatos jótállási feltételek:
A megajánlott eszközök minimum I év teljes körű jótállással kel], hogy rendelkezzenek az
eszközök ajánlati árába foglalva, mely magába foglalja a helyszíni hibajavítást a bejelentés
től számított munkaidőben történő 2 munkaórán belüli hibaelhárítás megkezdését (8 munkaórán belül azonos típusú csereeszköz biztosítását, amennyiben az eszköz 8 órán belül nem
javítható).

Munkavégzés időszaka (általános támogatási időszak):
hétfőtől—csütörtökig:
pénteken:

8:00- 16:30;
8:00- 14:00;

28

4

nyilvántartási Számú szerződés 3. számú melléklete

Eladó szerződés aláirásakor ismert alvállalkozói
1.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert
meghatározott körbe nem tartozó alvállalkozók:
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:

—

a 2. pontban

—

-

Nyilatkozom, bogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62.
* (I)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
2.

A közbeszerzési eljárásban nevesített, az alkalmasság igazolásába bevont
alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó
részt vett:—
Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a Jelen pontjában megiievezett
alvállalkozó(ka)t.

‚20%cZ ~

(1

Aláírás

COLORSpECTRUM Kfl
1131 Budapest. Dolmány ii. 26
Tel.: 303-9QQ9, Fax: 210-1482
9.
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nyilvántartási Számú szerződés 4. számú
melléklete

‚%t%NISZ
6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairóí 1.0

NIü’IZETIINFOKOMNIUNIKÁCIOS

NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL
Azonosito adatok

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): COLOR- Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): COLORSPECTRUM Kereskedelmi Termelő és SzolgálSPECTRUM KR
tató Kft.
CéRje~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb 01-09067698 szám (megfeleló’ aláhúzandó):
Adószám: 10364842-2-41
Uniós adószáni: HU10364842
Kapcsolattartó adatai
Név: Szásziné Cziráki Szilvia
Beosztás: prolect manager
Telefonszám: +36 1 303-9009/9114
E-mail Cím: czszilvia~colorspectrum.hu

Cím
Székhely (ország, irányitószám, város, utca, házszám):
1131 Budapest, Dolmány utca 26.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország; irányítószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is Ici kelJ tölteni, amennyiben releváns

Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca; házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca; házszátn):
Számlavezető bank
Neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizanerne:
10401213-50526655-76871007
HUF
Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban A’EM-et kell
beírni, amelyik sor vonatkozik a partaerre, ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l)]:
XIII/A. fejezet, I 69.~.(h)]:
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
Nem
Nem
fejezet, 169.~.(p,gj]: Nem
Fordított adózás [áfa w.
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
Tevékenység alapján mentes [áfa
169.~.(n)]:
fejezet]: Nem
tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
Milyen tevékenység alapján:
Nem
Nem
KATA [2012. évi CXLVII. tör-

KJVA [2012. évi CXLVII. tör-

EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

vény]: Nem

vény] :Nem

Nem

Kelt...4Q2

!t.Z

/

Cégszerű aláírás
COLORSPECTRUM Kft.
1131 Budapest Dolmány u. 26.
TeL: 303-9009, Fax: 210-1482
30

9.

.

.!~M’. nyilvántartási Számú szerződés 5. számú melléklete
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

NISZ

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:NISZ
Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosz
Nemzeti
Infokommunikációs (a T~ aláírója)
tása:
Szolgáltató Zrt.
(a T~ jóváhagyója)
Termék/szolgáltatás megneve
zése:
Szerződés tár
gya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás tár
gya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt
a Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, át
adás-átvételi
jkv.,
minőségvizsgálati
jkv.,
tesztelési
minősítés,
más
) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerül
tek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.
A Vallalkozo/Szalhto szamlajat ezen igazolt tetel(ek~re benyujthatja
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
_______________________________________
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték: I
Az
elfogadott
teljesitésből
visszatartott
~~Jjesítési) garancia, kötbér (Ft):
•-fl?t~p
“din ~‘~P~n

-.

)~~‚

°Qr1-~

‘~?a~

W%~~W’~’ Irt~

±36 1 459 4200

Megrendelő képviselője (1)

®

Megrendelő képviselője (2)
info@nisz.hu
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6. számú mellékleta

J~{~’• nyilvántartási Számú szerződéshez
34-NY6 Licencinformációs adatlap 7.0

NISZ

Licencinformációs adatlap2

Nyilvántartási adatok
Szerződésszám:
Számlaszáni (adóügyi):

________________________________________

A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma:

Licencátadó adatai
Cég neve:
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail):

_______________________________________________

Belső fejlesztésű alkalmazásnál fejlesztő neve:

Termékinformációk
Licenc jogosult neve:
Alkalmazás pontos neve:

Gyártói cikkszáma:
Gyártó megnevezése:

________________________________________

Mennyiség:

___________________________________________

Termék egységára:

___________________________________________

Devizanem (p1. HUF, FUR, USD):

________________________________________

Közbeszerzési díj (%):

___________________________________________

Licenc kezdődátuma (év.há.nap):

____________

__________________

Installation

Users

Server ± CAL

Core
Nem

Egyéb

Szotverkövetés vagy termékfrissítés:

Processor
Igen

Szoftverkövetés frissítésre jogosít:
Szoüverkövetés időtartama (maintenance valid from-to):
Előfizetés (subscription):

Igen
év.hó.nap
Igen

Nem

.

Metnka:

________________

-

Nem

Előfizetés érvényességi ideje:

év.hó.nap

Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):

Igen

Nem

Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):

Igen

Nem

Nyelvi verziók használatának lehetősége:

Igen

Nem

Dá
tum

2

_______

_______

-

Licencátadó vagy gyártó cégszerű aláírása

Amennyiben releváns, azaz a Műszaki leírás 5.2 pontja szerint licencigazolás kerül kiállításra.
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Kitöltési útmutató
fVyih’ánt’irtási adatok

Szerződésszám: aNISZ Zrt. által a szerződésen feltüntetett szám (7 karakter, SAP DM8
azonosító)
Számlaszám (adóügyi): licencátadó által kiállított számla egyedi azonosítója
A beszerzéshez kapcsolódó megrendelés száma: opcionális, de ha megrendelés alapján
történt a teljesítés, kötelező kitölteni.
Licencú(adó tukital

Cég neve: A szof’tverterméket átadó cég cégszerű megnevezése.
Kapcsolattartó neve, elérhetősége (név, mobil, e-mail): A szerződésben!megrendelés
ben licencátadói oldalról definiált szakmai kapcsolattartó neve, valamint telefonos és e
mailes elérhetősége.
Belső fejlesztésíí alkalmazásnál a fejlesztő neve: Csak abban az esetben kell kitölteni,
ha a szoftverterméket a Megrendelő házon belül fejlesztette. Ebben az esetben a fejlesz
tést végző szervezeti egység minősül a szoftvertermék átadójának.
Tennékinfonnációl’

Licenc jogosnlt neve: A szoftver használatára jogosult fél megnevezése a licencigazolás
szerint.
Alkalmazás pontos neve verziószámmal: A szoftvertermék pontos, a gyártó által dek
larált megnevezése és verziószáma.
Gyártói eikkszáma: A szoftvertermék pontos, a gyártó által deklarált cikkszáma (p1.:
SKU, Partnumber stb.)
Gyártó megnevezése: A szoftvertermék gyártójának pontos neve.
Mennyiség: A termék használatára jogosult mennyiséget kell feltüntetni gyártói metrika
szerint.
Termék egységára: A számlán szereplő nettó egységár a számlán feltüntetett pénznemben.
Devizanem: (p1. HUF, EUR, USD): A számla devizaneme.
Közbeszerzési díj (%): A számlán vagy szerződésben feltüntetett összeg, amennyiben
van.
Licenc kezdődátuma (év.hó.nap): A licene használati jogosultságának kezdő dátuma.
Metrika: A termék licencelésére vonatkozó gyártói metrika.
Installation: Abban az esetben választandó, ha a termék telepített példányok darabszáma alapján licencelendő.
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Users: Abban az esetben választandó, ha a termék felhasználók száma alapján Ii
cencelendő.
Server CAL (Server lent Access License): Abban az esetben választandó, ameny
nyiben az adott szerverterméket szerver és kliens alapon licenceljük.
Processor: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor socket ala
pon licenceljük.
Core: Abban az esetben választandó, ha az adott szerver processor mag alapon Ii
cenceljük.
Egyéb: Minden olyan esetben, ami a fenti felsorolásban nem illeszkedik.
Szoftverkövetés vagy termékfrissítés: Maintenance vagy software assurance.
Igen: A jelenlegi beszerzés egy meglévő licenc szoftverkövetése vagy upgrade-jo.
Nem: A jelenlegi beszerzés teljesértékű Új licenc.
Szoftverkövetés frissítésre jogosít: Maintenance right.
Igen: A jelenlegi beszerzés feljogosít a termék legfrissebb verzió használatára a Ii
cenc érvényességi idején belül.
Nem: A terméknek csak az aktuálisan vásárolt verziója használható.
Szoftverkövetés időtartama (maintenance valid from-to): A szoftverkövetés időtar
tama kezdő- és végdátutumal.
Előfizetés (subscription): Amennyiben a licenc nem örökös licenc.
Előfizetés érvényességi ideje: A szoftver érvényességnek kezdő és végdátuma.
Eltérő kiadások használatának lehetősége (cross edition rights):
Igen: Alacsonyabb kiadású szoftver használat megengedett (p1.: enterprise vs stan
dard).
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Korábbi verziók használatának lehetősége (downgrade rights):
Igen: Alacsonyabb verziószámú szoftver használata megengedett.
Nem: Csak a vásárolt termék használata megengedett.
Nyelvi verziók használatának lehetősége:
Igen: Különböző nyelvi készletek használatának lehetősége.
Nem: Csak a vásárolt nyelvi készlet használata megengedett.
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